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 المرآن
ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْإِمنَّ }َواْلُمَطلَّمَاُت يَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثَََلثَةَ لُُروٍء َوََل يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن  يَْكتُْمَن َما َخلََك َّللاَّ

ِهنَّ فِي َذِلَن إِْن أََراُدوا إِْصََلًحا َولَُهنَّ ِمثُْل الَّ  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحكُّ بَِرّدِ ِذع َللَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ بِاَّللَّ
َجاِل َللَْيِهنَّ دَ  ُ َلِزيٌز َحِكيٌم )َوِللّرِ  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2َٕٕرَجةٌ َوَّللاَّ

 التفسٌر:
والمطلمات ذوات الحٌض، ٌجب أن ٌنتظرن دون نكاح بعد الطبلق مدة ثبلثة أطهار أو ثبلث حٌضات 
على سبٌل العدة؛ لٌتؤكدن من فراغ الرحم من الحمل. وال ٌجوز لهن تزوج رجل آخر فً أثناء هذه العدة حتى 

وال ٌحل لهن أن ٌخفٌن ما خلك هللا فً أرحامهن من الحمل أو الحٌض، إن كانت المطلمات مإمنات تنتهً. 
حمًا باهلل والٌوم اآلخر. وأزواج المطلمات أحك بمراجعتهن فً العدة. وٌنبؽً أن ٌكون ذلن بمصد اإلصبلح 

زواج، مثل التً علٌهن، على والخٌر، ولٌس بمصد اإلضرار تعذٌبًا لهن بتطوٌل العدة. وللنساء حموق على األ
الوجه المعروؾ، وللرجال على النساء منزلة زابدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروؾ والِموامة على 

 البٌت وملن الطبلق. وهللا عزٌز له العزة الماهرة، حكٌم ٌضع كل شًء فً موضعه المناسب.
 فً سبب نزول اآلٌة، ألوال: 

ُ فًِ أَْرَحاِمِهن{  أحدها: لال عبد الرزاق: "حدثنا معمر عن لتادة فً لوله: }َوال ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك َّللاَّ
 .(ٕ). واخرجه الطبري(ٔ)لال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن هللا عن ذلن"

لرجل ٌرٌد أن ٌطلك امرأته والثانً: أخرج الطبري من طرٌك أسباط بن نصر عن السدي فً هذه اآلٌة:" فا
فٌسؤلها : هل بن حمل ؟ فتكتمه إرادةَ أن تفارله ، فٌطلمها ولد كتمته حتى تضع. وإذا علم بذلن فإنها ترّد إلٌه 

 .  (ٖ)، عموبةً لما كتمته ، وزوجها أحك برجعتها صاؼرةً "
 فمال : ٌا رسول هللا ، إنً طلمت امرأتً والثالث: لال المرطبً:" حكً أن رجبل من أشجع أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)وهً حبلى ، ولست آمن أن تتزوج فٌصٌر ولدي لؽٌري فؤنزل هللا اآلٌة ، وردت امرأة األشجعً علٌه"
طلمهن [، أي: "والنساء البلتً 2ٕٕلوله تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبََلثَةَ لُُروٍء{]البمرة :  

 .(٘)أزواجهن، ٌنتظرن فً العدة، وٌَحبسن أنفسهن عن الزواج، ثبلث حٌض"
على لول  -لال الصابونً: " أي الواجب على المطلمات المدخول بهن أن ٌنتظرن مدة ثبلثة أطهار  

فً أو ثبلث ِحٌَض على لول أبً حنٌفة وأحمد ثم تتزوج إِن شاءت بعد انتهاء عدتها، وهذا  -الشافعً ومالن 
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ{ ]األحزاب:   .(ٙ)["4ٗالمدخول بها أما ؼٌر المدخول بها فبل عدة علٌها لموله تعالى: }فََما لَُكْم َعلَ

                                                           
 .2ٓ٘/ٔ، وانظر: العجاب: 4ٕ( تفسٌره: ٔ)
 . ٕٔ٘/ٗ(:ص5٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٓ٘/ٔ. وانظر: العجاب: ٖٕ٘/ٗ(:ص5ٖ٘ٗ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 . لم نمؾ علٌه.ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .42-45/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٓٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٙ)
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لال الماسمً: " هذا أمر للمطلمات بؤن ٌتربصن بؤنفسهّن ثبلثة لروء أي بؤن تمكث إحداهن بعد طبلق  
 .(ٔ)زوجها لها ثبلثة لروء ثم تتزوج إن شاءت"

لال الشوكانً: " لوله }المطلمات{ ٌدخل تحت عمومه المطلمة لبل الدخول ثم خصص بموله تعالى }فََما  
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها{ ]األحزاب :  [ فوجب بناء العام على الخاص وخرجت من هذا العموم 4ٗلَُكْم َعلَ

{ ]الطبلق المطلمة لبل الدخول وكذلن خرجت الحامل بموله تعالى }وَ  أُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ
 .(ٕ)[ "ٗ[ وكذلن خرجت اآلٌسة بموله تعالى }فَِعدَّتُُهنَّ ثبََلثَةُ أَْشُهٍر{ ]الطبلق : ٗ: 

، كما دلت علٌه آٌة سورة الطبلق (ٖ)لال الحافظ ابن حجر: "والمراد بالمطلمات هنا: ذوات الحٌض 
 . (ٙ)"(٘)، والمراد بالتربص: االنتظار(ٗ)المذكورة لبل

"ألن المرأة بطبٌعتها تطلب النكاح؛ فمٌل لها: تربصً بنفسن؛ انتظري، مثلما ألول: لال ابن عثٌمٌن:  
ن على نفسن  -ارفك بنفسن  ؛ وما أشبهها؛ وأما لول من لال: إن }أنفسهن{ توكٌد للفاعل فً } -أي هّوِ

ه الباء، وجعل معنى اآلٌة: ٌتربصن أنفُسهن؛ فهذا لٌس بصحٌح؛ ألن األصل عدم الزٌادة؛ ٌتربصن { زٌدت فٌ
وألن مثل هذا التعبٌر شاذ فً اللؽة العربٌة؛ فبل ٌحمل كبلم هللا على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحٌح: أن 

 .(5)ٌنتظرن بؤنفسهن فبل ٌعجلن"
د ابتناء أزواجهن بهّن ، وإفضابهم إلٌهن ، إذا كن ذوات لال الطبري:"}المطلمات{: اللواتً ُطلِّمن بع 

 .(2)حٌض وطهر"
لال المرطبً: " }والمطلمات{ لفظ عموم ، والمراد به الخصوص فً المدخول بهن ، وخرجت المطلمة  

ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها{ ]األحزاب :  لى ما ٌؤتً. وكذلن الحامل [ ع4ٗلبل البناء بآٌة "األحزاب" : }فََما لَُكْم َعلَ
{ ]الطبلق :   .(4)["ٗبموله : }َوأُوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

  } و")التربص( االنتظار... وهذا خبر والمراد األمر ، كموله تعالى : }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ
، و"إن لٌل : كٌؾ استعٌر لفمظ الخبر لؤلمر فً لوله : }ٌَتََربَّْصَن{ ؟ لٌل : لما كانت (ٓٔ)[ "ٖٖٕ]البمرة : 

                                                           
 .ٖٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
، تفسٌر 44ٗ/ٗ( أي: الحرابر البالؽات المدخول بهن، ؼٌر الحوامل، وؼٌر من ال ٌحضن لصؽر أو كبر. انظر: جامع البٌان للطبري: ٖ)

، أحكام المرآن البن العربً: 4ٗٔ-4ٖٔ/ٕطٌة: ب، المحرر الوجٌز البن ع2ٖٔ/ٔ: -مخطوط–ب، البسٌط للواحدي ٖٓ: -مخطوط-مماتل
، البحر المحٌط 4ٕ/ٕ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٔٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٓٙ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ

، 24ٖ/ٕتنوٌر البن عاشور: ، التحرٌر وال2ٖٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٖٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٗٔ/ٕألبً حٌان: 
 . ٔ/4ٗٔ، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٖٔ/ٖفتح البٌان لصدٌك خان: 

بًِ لَْم ٌَ -عز وجل-( أي: لولهٗ) بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسابُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثبَلثَةُ أَْشُهٍر َوالبلَّ اِل أََجلُُهنَّ ِحْضَن َوأُْوالُت األَْحمَ : ﴿َوالبلَّ
َ ٌَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُْسًرا﴾ ]الطبلق:  . 54ٖ/4: -فتح-[، ولد ذُِكَرت فً الصحٌحٗأَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

ر: جامع البٌان ( أي: والتلبث والتولؾ والتثبت والتؤنً والترلب والمكث، كل ذلن لاله أهل اللؽة والتفسٌر فً معنى التربص. انظ٘)
، زاد 2ٙ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٖٔ/ٔ: -مخطوط-ب، البسٌط للواحديٗٓٔ/ٕ: -مخطوط-، الكشؾ والبٌان للثعلبًٙ٘ٗ/ٗللطبري: 

، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٔٔو 2ٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕ٘ٙ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 5ٕ٘/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
، لسان العرب البن منظور: ٔٗٓٔ/ٖ، الصحاح للجوهري: 2ٔٔ/ٕٔ، تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ٘٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 5٘ٔ/ٕ
 . 25ٕ/4، تاج العروس للزبٌدي: 2٘٘ٔ/ٖ
 . 2ٖٙ/4( الفتح: ٙ)
 .42/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .44ٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖالمطربً: ( تفسٌر ٓٔ)
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العدة تحصل من الرأي بانمضاء األٌام ، نوتها أو لم تنوها ، أجدت أو لم تجد صار لفظ الخبر أملن له من لفظ 
 .(ٔ)األمر ، وٌدلن على صحة هذا االعتبار إتٌان جمٌع العدد بلفظ"

 [، ثبلثة ألوال:2ٕٕاب لوله تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت{]البمرة : وفً إعر 
{ (ٕ)أحدها: أنه خبر ٌراد به األمر. وهذا لول األكثرٌن . كموله تعالى: }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ

 [، وجاز ألن المعنى مفهوم، وفابدة ذلن: ٖٖٕ]البمرة:
 بالمصد واالختٌار، وتعرٌؾ العباد أنه إذا انمضت العدة حصل أوال: رفع إٌهام أن العدة ال تحصل إال

 .(ٖ)الممصود، أفاده الرازي
ثانٌا: أن "إخراج األمر فً صورة الخبر تؤكٌد لؤلمر وإشعار بؤنه مما ٌجب أن ٌتلمى بالمسارعة إلى 

 .(ٗ)لاله الزمخشريامتثاله، فكؤنهن امتثلن األمر بالتربص فهو ٌخبر عنه موجوداً"، أي: ثمة باالستجابة. 
 والثانً: أنه أمر لفظاً ومعنى، على إضمار البلم فً }ٌَتَربَّْصن{. وهذا لول الكوفٌٌن.

 والثالث: أنه على بابه )أي: الخبر(، وفً اآلٌة حذؾ، والتمدٌر: وحكم المطلمات أن ٌتربصن.
ٌَتََربَّْصَن بِؤَنفُِسِهنَّ ثبَلثَةَ{ خبر معناه األمر، وهذا لال ابن العربً :"لال جماعة: لوله تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت  

 .(٘)باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلمة ال تتربص فلٌس من الشرع"
، (5)، والسمٌن(ٙ)استبعده جداً أبو حٌان-وإن كان مستمٌماً من حٌث المعنى-وهذا الذي ذكره ابن العربً  

ذؾ فً موضعٌن واألصل عدمه، وال خبلؾ فً المعنى على األلوال الثبلثة، وهللا للحاجة فٌه إلى تمدٌر الح
 أعلم.

  :(2) ولد اختلؾ العلماء فً عدة األمة على لولٌن 
 أحدهما: أن عدة األمة التً تحٌض من طبلق زوجها حٌضتان. وهذا لول الجمهور.

ٌَْضتَاِن"واحتجوا بموله علٌه السبلم : "َطبَلُق اأْلََمِة   ، فؤضاؾ إلٌها الطبلق والعدة (4)تَْطِلٌمَتَاِن َوِعدَّتَُها َح
 جمٌعا ، إال أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحدٌث وهو ضعٌؾ. 

 .(ٔٔ)، ولالت به فرلة من العلماء (ٓٔ)وروي عن ابن عمر : "أٌهما رق نمص طبلله" 
 .(ٕٔ)بها الحرة" لال الشٌخ السعدي: "، وسٌاق اآلٌة ٌدل على أن المراد 

والثانً: أن عدة األمة كعدة الحرة، إال أن تكون مضت فً ذلن سنة : فإن السنة أحك أن تتبع. لاله ابن 
 .(ٔ)سٌرٌن

                                                           
 .2ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
، ٖ٘ٙ/ٔب، والزمخشري فً الكشاؾ: 2ٖٔ/ٔ: -مخطوط-أ، الواحدي فً البسٌط5ٓٔ/ٕ: -مخطوط-( منهم: الثعلبً فً الكشؾ والبٌانٕ)

ري فً البٌان فً ؼرٌب إعراب ، وأبو البركات ابن األنبإٓٙ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: 4ٕ/ٙوالرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 
ولال: )هذا لول أهل اللسان من ؼٌر خبلؾ بٌنهم فٌما ذكر ابن الشجري(،  ٕٔٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٙ٘ٔ/ٔالمرآن: 

اسن ، والماسمً فً محٖٔٔ/ٕ، واأللوسً فً روح المعانً 4ٔٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: ٖٖٗ/ٔوابن كثٌر فً تفسٌره: 
 .22ٖ/ٕ، وابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: ٕٕٗ/ٖالتؤوٌل: 

 .4ٕ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( انظر:الكشاؾ: ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( أحكام المرآن: ٘)
 .2٘ٔ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖ٘٘/ٔ( انظر: الدر المصون: 5)
 .2ٔٔ-5ٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 . حدٌث ضعٌؾ، انفرد به مظاهر بن أسلم.22ٗ/ٖ(: 2ٕٔٔ( سنن الترمذي)4)
 . 2ٖ/ٗ(، والدارلطنً:4٘4ٕٔ)-(4٘5ٕٔ( أخرجه عبدالرزاق)ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 44-2/42ٔ( انظر: اإلستذكار:ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
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والثالث: إن اآلٌات فً عدة الطبلق والوفاة باألشهر واأللراء عامة فً حك األمة والحرة ، فعدة الحرة 
 . (ٕ)كٌسان، وداود بن علً، وجماعة أهل الظاهر واألمة سواء، وهذا لول األصم عبدالرحمن بن

تطلُك طبللًا فهً طالك، وٌدل على الترن والتخلٌة ،  (ٖ)والطبلق لؽةً : مصدر َطلَمَت المرأة وَطلُمَت 
وٌستعمل فً معان أخر فٌطلك على الصفو الطٌب ٌمال طلَّك الببلد أي تركها ، وأطلك األسٌر أي خبلًّه، 

، وٌطلك على البعد ٌمال طلك فبلن إذا تباعد ، وٌطلك على الخروج ٌمال  طلك أي حبلل الحبلل فٌمال هو لن
 .( ٗ)أنت ِطْلٌك من هذا األمر أي خارج من

وهذه المعانً المذكورة إذا أمعنا النظر فٌها وجدنا بٌنها وبٌن ممصود الطبلق ترابًطا واضًحا فالمطلك  
ولد باعدها بفراله لها ولد خرج أًٌضا عن العمد الذي كان ٌربطهما تارن لزوجته وهو أًٌضا لد أحلها لؽٌره ، 

 .( ٘)، فالطبلق لد اجتمعت فٌه هذه المعانً جمٌعًا
ولد تنوعت عبارات الفمهاء ، وتعددت تعرٌفاتهم للطبلق فً العرؾ الشرعً، هو : "حلُّ لٌد النكاح ]أو  
 . (5)فً الحال أو المآل بلفظ مخصوص" (ٙ) بعضه[
 دلَّ على مشروعٌة الطبلق الكتاب والسنة واإلجماع والمعمول .  ولد 
تَاِن فَإِْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{ ]البمرة :  - ، ولوله [ 4ٕٕأما الكتاب : فموله تعالى : }الطَّبَلُق َمرَّ

ًُّ إَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّ   [.ٔمُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ{ ]الطبلق : تعالى : } }ٌَا أٌََُّها النَّبِ
، وما ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه طلك حفصة رضً هللا ( 2)وأما السنة : فموله ملسو هيلع هللا ىلص : "إنما الطبلق لمن أخذ بالساق" -

 . (4)عنها ثم راجعها
 .  (ٓٔ)واألحادٌث واآلثار فً هذا كثٌرة جًدا -
وأما اإلجماع : فمد أجمع العلماء على جوازه وهو والع منذ الصدر األول فً اإلسبلم إلى هذا الزمان  -

 .( ٔٔ)ال ٌنكره أحد

                                                                                                                                                                                             
 .4ٕٔ/2ٔ، واالستذكار:4ٕٔ/ٗ(، واإلشراؾ البن المنذر:22ٕٓٔ( انظر: مسند عبدالرزاق)ٔ)
 .2ٔٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 2/44ٔانظر: اإلستذكار: ( ٕ)

 (  . ٖٖٖالمطلع )  ( وهو ما ذكره صاحب 4ٕٙٙ/ٗبفتح البلم وضمها كما لال ثعلب من أهل اللؽة ) اللسان (ٖ) 
 طلك ( . ( وما بعدها ، مادة ) ٕٓٗ/ٖ( ؛ ومعجم مماٌٌس اللؽة )  ٖٖٓ/ٖ( ؛ مجمل اللؽة )  4ٕٙٙ/ٗاللسان ) (ٗ) 
( وفٌما ذكرته تعمٌب علٌه ، لال  ( عن الطبلق فً الشرع : ) وهو موافك لبعض مدلوله اللؽوي 2ٕ٘/4لال الحافظ ابن حجر فً الفتح ) (٘) 

 ( . 5ٔٙ/ٖ( عن الطبلق فً الشرع : ) وهو عابد إلى معناه لؽة ( أهـ وتجد مثله فً الدر النمً )  ٖٖٖالبعلً فً المطلع ص ) 
فه به ف ، ومعناه متفك علٌه بٌن أهل العلم ، ولد أضفت لتعرٌفه لًٌدا وهو ) أو بعضه ( وفابدته إدخال الطبلق  ً الدر المختاروهو الذي عرَّ

( ؛  ٕٖ٘/ٖوشرح العناٌة ) ( ؛ وانظر : أمثلة لتعرٌفات الطبلق فً فتح المدٌر ؛  2ٕٗ/ٙ، انظر : حاشٌة الروض المربع البن لاسم ) الرجعً
 ( . 4ٕٔ؛ ومعجم لؽة الفمهاء ص )  ( ٔٗٔ( ؛ وانظر أًٌضا : التعرٌفات ص )  ٖٖٙ/ٔالتحفة ) البهجة فً شرح 

 ( . ٗٔٗ/ٕالدر المختار مع حاشٌة ابن عابدٌن علٌه ) (5) 
اإلٌبلء ( ، والدار لطنً فً سننه كتاب ) الطبلق والخلع و 2ٕٔٓرواه ابن ماجة فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب طبلق العبد ، برلم ) (2) 
( من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما ، ورواه الدارلطنً مرسبلً عن عكرمة وعن عصمة ابن مالن ، وفً إسناد المرفوع  5ٖ/ٗ( ) 

( وفً إسناده عند ابن ماجة  4ٓٔ/ٔ( ، والكامل البن عدي )  ٕٙٙ/ٔعند الدارلطنً أحمد بن الفرج مختلؾ فٌه . انظر : لسان المٌزان ) 
( وزوابد ابن ماجة بحاشٌة السنن ، ولد حسن الحدٌث  5ٖ/ٗوهو ضعٌؾ ، وللحدٌث طرق ٌموي بها ، انظر : التعلٌك المؽنً ) ابن لهٌعة 

 ( .  ٖ٘٘/ٔ( ، وصحٌح سنن ابن ماجة )  ٕٔٗٓاأللبانً فً اإلرواء ) 
الطبلق ( باب حدٌثا سوٌد  فً سننه كتاب )( وابن ماجة  2ٕٕٓرواه أبو داود فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب فً المراجعة رلم ) (4) 

( من حدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وإسناده صحٌح ، وأخرجه النسابً فً سننه كتاب ) الطبلق ( باب  ٕٙٔٓبن سعٌد رلم ) 
، وإرواء  ( ٕٗٗ/4حدٌث ابن عمر وإسناده صحٌح ، وفً الباب عن أنس وعمار . انظر إن شبت مجمع الزوابد ) ( من  ٖٓٙ٘الرجعة رلم ) 
(  ٕ٘/ٗ( ، اإلصابة )  5ٕٕ/ٕ ( ، وانظر : لصة طبللها فً سٌر أعبلم النببلء ) 5ٕٓٓ( ، والسلسلة الصحٌحة )  55ٕٓالؽلٌل رلم ) 

 . 
 (  . 5ٔٙ/ٔ( ، وجمع الفوابد )  5ٕٗ/ٙانظر : نٌل األوطار ) (ٓٔ) 
 ( . 2ٕٗ/ٙ( ، وانظر : ) حاشٌة الروض المربع ( البن لاسم )  ٖٕٖ/ٓٔممن نمل اإلجماع على مشروعٌته ابن لدامة فً المؽنً ) (ٔٔ) 
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والمعمول ٌإٌد جوازه الحكمة من مشروعٌته، إذ شرع هللا الزواج لٌكون دابًما مإبًدا إذ به تتحمك  
النكاح العظٌمة من وجود المودة والتفاهم بٌن الزوجٌن  المنافع والمصالح المرادة منه ، وال بد لتحمٌك أهداؾ

فإذا حصل ما ٌمطع هذه المودة وٌفسد هذا التفاهم مما هو والع وكثٌر ، ألسباب مشاهدة ، كؤن تفسد أخبلق 
أحد الزوجٌن فٌندفع فً تٌار الفسك والفجور وٌعجز المصلحون عن ردة إلى سواء الصراط ، أو ٌحدث بٌن 

فً الطباع وتخالؾ فً العادات أو ٌلمى فً نفس أحدهما كراهٌة اآلخر والسَّؤم منه والتبرم من الزوجٌن تنافر 
أفعاله ولد ٌكون الزوج عمًٌما أو لد ٌصٌبه مرض معد خطٌر أو لد ٌؽٌب ؼٌبة ال ٌعلم فٌها حاله ، وال حٌاته 

 بخلٌه فتنكح ؼٌره .  من موتِِه ، ولد ٌصاب بضٌك ذلن الٌد فبل ٌستطٌع اإلنفاق على زوجته ولٌست
وهذه األمثلة ولٌست من الخٌال فً شًء تفسد على البٌت نظامه وتعكر علٌه صفوه ، فٌنحرؾ  

الزوجان فً البحث على لذة بدٌلة أو سكن ؼٌر ما ٌجدانه فً نكاحهما ، وٌنحرؾ األوالد حٌث ال كافل لهم 
لإها التشاإم ، وٌؽلب علٌها الحزن واالنطواء فً وال راعً لشإونهم وال لابم بحمولهم وٌنشؤ األطفال نشؤة ٌم

 مجتمع أسري كهذا .
لهذه األمور وؼٌرها كثٌر ؛ أباح هللا الطبلق لٌكون عبلًجا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ،  

 والخطب األلٌم ، الذي أصاب األسرة التً هً اللَّبنة األولى لبناء المجتمع .
وألن اإلسبلم دٌن رب العالمٌن الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، وألنه الدٌن الصالح لكل  

زمان ومكان ، فمد حرص على ولاٌة المجتمعات من كل داهٌة تفتن به وكل فجٌعة تلم به ، وكل نكبة تصٌبه 
ط مإلم ، ومن ثم ٌنمب كل ، فمد شرع الطبلق لٌتخلص به الزوجان من حٌاة مملمة ، وصلة موجعة ، وارتبا

باالرتباط به ، لال تعالى : } وإن ٌتفرلا ٌؽن هللا كبلً من سعته وكان منهما عّمن هو خٌر من سابمه ، وأجدر 
 . (ٔ) [ٖٓٔهللا واسعا حكٌماً{] سورة النساء ، اآلٌة 

 :(ٕ)واختلفوا فً )األلراء(، على لولٌن 
ًّ  ،(ٖ)أحدهما: أنها )الِحٌَُض(. وهو لول عمر ، (2)، ولتادة(5)، والربٌع(ٙ)، ومجاهد(٘)، وابن مسعود(ٗ)وعل

، والحسن وأبً موسى (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، وعمرو بن دٌنار(ٓٔ)، وابن عباس(4)والضحان
ًّ (ٕ)، وعثمان(ٔ)، وإبراهٌم(٘ٔ)، وعبدهللا وعلً وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)األشعري  . (ٗ)، ومعبد الجهنً(ٖ)، وأب

                                                           
( ؛ تنظٌم  5ٕٖ( وما بعدها ؛ األحوال الشخصٌة ص )  ٖٖٗ/ٔ( ؛ تفسٌر آٌات األحكام للصابونً )  2ٖٔ/ٕانظر : حجة هللا البالؽة ( ) (ٔ) 

( ؛ الفمه  ٕٗ،  ٖٕ. ومن محاسن الدٌن اإلسبلمً،سعدي: ص ) ، كلها لدمحم أبو زهرة  24( ؛ تنظٌم اإلسبلم المجتمع ص  5ٙاألسرة ص ) 
(، وانظر : فً تارٌخ الطبلق وأحكامه  ٙ،  ٘( ؛ الزواج والطبلق وآثارهما للدكتور عبد الودود السرٌتً ص )  2ٖ٘/5اإلسبلمً وأدلته ) 

دابرة معارؾ المرن العشرٌن ، لفرٌد وجدي ) ( ؛  2ٕٖ،  5ٕٖ/ٔٔعند المسلمٌن وؼٌرهم ، دابرة المعارؾ ، للمعلم بطرس البنانً ) 
 ( وما بعدها . 55ٖ/٘
 وما بعدها. 2ٔٔ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  4ٕٓ/ٕوما بعدها، والنكت والعٌون:  44ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص2ٙٙٗ)(، 2٘ٙٗ(، و)2ٗٙٗ(، و)2ٖٙٗ(، و)2ٕٙٗ(، و)2ٔٙٗ(، و)2ٓٙٗ(، )55ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٓ٘-ٗٓ٘/ٗ(:ص42ٙٗ(، و)4ٖٙٗ(، و)24ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص22ٙٗ(، و)2٘ٙٗ(، و)2ٗٙٗ(، و)2ٖٙٗ(، و)2ٕٙٗ(، و)2ٔٙٗ(، و)2ٓٙٗ(، و)5٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٓ٘/ٗ(:صٙٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص5ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص2ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص4ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص5ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٗ(:ص5ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٓ٘/ٗ(:ص5ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٓ٘/ٗ(:ص5ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(:ص25ٙٗ(، و)54ٙٗو)(، 52ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٗٓ٘/ٗ(:ص4ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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 :(ٙ)، ولد احتجوا بمول الشاعر(٘)وأبو حنٌفة وأهل الكوفةولال به مالن  
ًّ فارض         له لروٌء كمروِء الحابض  ٌا ُربَّ ذي صؽن عل

 .(5)لال الزجاج:" وما احتج به أهل اللؽة مما ٌموي مذهبهم"
 ، وسالم بن(ٔٔ)، وابن عمر(ٓٔ)، وعلً(4)، وزٌد بن ثابت(2)والثانً: أنها األطهار. وهو لول عابشة

 .(ٗٔ)، وسلٌمان(ٖٔ)، وأبان بن عثمان(ٕٔ)عبدهللا
 :(ٙٔ)، واستشهدوا بمول األعشى(٘ٔ)وكذا لاله الشافعً وأهل الحجاز

 َوفًِ ُكّلِ َعاٍم أَْنَت َجاِشُم َؼْزَوةٍ        تَُشدُّ ألْلَصاَها َعِزٌَم َعَزابَِكا 
ْكِر ِرْفعةً          ِلَما َضاَع فٌَِها ِمْن لُُروٍء نَِسابَِكا  ثٍَة َماال َوفًِ الذِّ  ُمَوّرِ

، "ألنّه خرج إلى الؽزو ولم ٌؽش نساءه فؤضاع الراءهّن أي (5ٔ)فالذي ضاع هنا األطهار ال الحٌض
 .(2ٔ)عدتها وحلّت للزواج" أطهارهن، ومن لال بهذا المول لال: إذا حاضت المرأة الحٌضة الثالثة فمد انمضت

لال الراؼب: } ثبََلثَةَ لُُروٍء{،" أي ثبلثة دخول من الطهر فً الحٌض ولٌس حمٌمة هذا إال ما لاله  
الشافعً دون ما لاله ؼٌره فً أنها إذا رأت الدم ثبلث مرات ، فمد انمضى عدتها ، وجعل ؼٌره حصول ثبلثة 

 .(4ٔ)أطهار تتعمبها ثبلث حٌض"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٓ٘/ٗ(:ص4ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص4ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص4ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .٘ٓ٘/ٗ(:ص4ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون:5ٓٔ/ٌٕر الثعلبً: ، وتفسٖٖٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
، واللسان 55، ٗٗ: ٔ، وكتاب المرطٌن ٕٕ، واألضداد: 5ٙ - ٙٙ: ٙ، والحٌوان ٖٗٔٔ، 2٘ٓ، والمعانً الكبٌر: ٖٗٙ(مجالس ثعلب: ٙ)

 )فرض( ، وؼٌرها، وصواب إنشاده: 
ًّ ذي ضؽن وضب فارض  ٌارب مولى حاسد مباؼض ... عل

تضمره فً الملب. لروء وألراء جمع لرء )بضم فسكون( : وهو ولت الحٌض لال ابن لتٌبة: "أي له أولات تهٌج فٌها والضب: الؽٌظ والحمد 
 عداوته"، ولال الجاحظ: "كؤنه ذهب إلى أن حمده ٌخبو ثم ٌستعر، ثم ٌخبو ثم ٌستعر".

 .ٖٖٓ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .5ٓ٘-ٙٓ٘/ٗ(:ص5ٖٓٗ)-(5ٓٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
(، 5ٔٙٗ(، و)5ٖٔٗ(، و)5ٕٔٗ(، و)5ٔٔٗ(، و)5ٔٓٗ(، و)5ٓ4ٗ(، و)5ٓ2ٗ(، و)5ٓ5ٗ(، و)5ٓ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (4)

 .ٔٔ٘-5ٓ٘/ٗ(:ص5ٕ٘ٗ)-(5ٕٓٗ(، و)5ٔ2ٗ(، و)5ٔ5ٗو)
 .2ٓ٘/ٗ(:ص5ٓ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .4ٓ٘-2ٓ٘/ٗ(:ص5ٔٙٗ(، و)5ٔ٘ٗ(، و)5ٔٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .4ٓ٘/ٗ(:ص5ٔ2ٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .4ٓ٘/ٗ(:ص5ٔ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٔ٘-ٙٓ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .4ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون:5ٓٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٖٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
الحنفً ، ولد ذكر فٌها من فضابل هوذة ومآثره وؼٌرهما كثٌر . ٌمدح هوذة بن على  5ٗ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  5ٙ(دٌوانه : ٙٔ)

ما ذكر . جشم األمر ٌجشمه جثما وجشامة : تكلفه على جهد ومشمة وركب أجسمه والعزٌم والعزٌمة والعزم : الجد وعمد الملب على أمر 
فس عنها فً سبٌل تشٌٌد ملكن أنن فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فمد ما ٌفمد اإلنسان . ٌمول لهوذة : كم من لذة طٌبة صبرت الن

 بالؽزو المتصل عاًما بعد عام .
 .ٖٗٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٔ)
 .5ٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 2ٔ)
 .ٙٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 4ٔ)



ٔٓ 

 

سبب اختبلؾ أهل التفسٌر فً معنى )المروء( ٌعود إلى اإلختبلؾ فً المعنى اللؽوي للكلمة،  للت: إن  
فـ)المروء( فً كبلم العرب : جمع )لُْرء(، ولد تجمعه العرب )ألراء(، ٌمال فً )فعل( منه: ألرأت المراة ، إذا 

 صارت ذات حٌض وُطهر، فهً تمرئ إلراء.
 :(ٔ)على لولٌنولد واختلفوا فً اشتماق )المرء(  

أحدهما: أن المرء االجتماع ، ومنه أخذ اسم المرآن الجتماع حروفه ، ولٌل : لد لرأ الطعام فً شدله 
ولرأ الماء فً حوضه إذا جمعه ، ولٌل : ما لرأِت النالة َسلَى لط ، أي لم ٌجتمع رحمها على ولد لط ، لال 

 :(ٕ)عمرو بن كلثوم
ٌَْطٍل أْدَماَء بكرِ  ًْ َع  َهَجاَن اللون لم تمَرأْ َجنٌِنَا         ِذَراَع

 .(ٖ)فموله)لم تمَرأْ (: أي: لم تضم فً رحمها ولداً لط
 .(2)، والشافعً(5)، والزجاج(ٙ)، والكسابً(٘)، واألخفش(ٗ)وهذا لول األصمعً

والثانً: أن المرء الولت ، لمجًء الشًء المعتاد مِجٌإه لولت معلوم ، وإلدبار الشًء المعتاد إدباره 
 .(ٓٔ)، واختاره الطبري(4)لولت معلوم. وهذا لول أبً عمرو بن العبلء 

ولذلن لالت العرب : لرأت حاجةُ فبلن عندي، بمعنى دنا لضاإها ، وَحان ولت لضابها، والرأ النجم،  
 : (ٔٔ)جاء ولت أفوله، وألرأ،  إذا جاء ولت طلوعه ، كما لال الشاعر إذا 

َما َكاِن ِمْنها أُفُوال   إَذا َما الثَُّرٌَّا َولَْد أْلَرأَْت        أََحسَّ الّسِ
 : (ٕٔ)ولٌل : " ألرأت الرٌح " ، إذا هبت لولتها ، كما لال مالن بن الحارث الهذلً 

ٌَاُح  ٌٍْل      إَِذا َهبَّْت ِلمَاِربَِها الّرِ  َشنِبُْت العَْمَر َعْمَر بَنًِ ُشلَ
 بمعنى : هبت لولتها وحٌن ُهبوبها. 

 : (ٖٔ)ومن ذلن لول األعشى مٌمون بن لٌس 
 َوفًِ ُكّلِ َعاٍم أَْنَت َجاِشُم َؼْزَوةٍ        تَُشدُّ ألْلَصاَها َعِزٌَم َعَزابَِكا 

ثَةٍ  ْكِر ِرْفعةً        ِلَما َضاَع فٌَِها ِمْن لُُروٍء نَِسابَِكا  ُمَوّرِ  َماال َوفًِ الذِّ

                                                           
 .4ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
(، ولسان 5ٕٔ/ 4، وانظر: تهذٌب اللؽة )4ٕٔللزوزنً ص (البٌت لعمرو بن كلثوم التؽلبً فً معلمته. انظر: شرح المعلمات السبع ٕ)

 (. والعٌطل: الطوٌل العنك من النوق. واألدماء: البٌض منهإٗٔ/ ٔالعرب )
 .ٖ-ٔ/ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٖ)
 .4ٕٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .25ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن:٘)
/ ٖ، "عمدة الحفاظ" ٓٓٗ - 44ٖمادة )لرأ(، "المفردات" ص  4ٕٔٗ - 4ٕٕٔ/ ٖتهذٌب اللؽة" ، و "4ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)

 مادة )لرأ(. ٖ٘ٙ٘ - ٖٗٙ٘/ ٙ، "اللسان" ٖٓٗ - 2ٖٖ
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 5)
 .4ٕٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 2)
 44ٖمادة )لرأ(، والمفردات: ص  4ٕٔٗ - 4ٕٕٔ/ ٖوتهذٌب اللؽة:، ٖٗٓ/ ٔ، ومعانً المرآن للزجاج 4ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4)
 مادة )لرأ(. ٖ٘ٙ٘ - ٖٗٙ٘/ ٙ، واللسان: ٖٓٗ - 2ٖٖ/ ٖ، وعمدة الحفاظ: ٓٓٗ -
 .ٔٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 . ولم أتعرؾ على لابله.ٔٔٔ/٘( البٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٔٔ)
ًء ٌشنؤه شناءة : كرهه . والعمر : اسم مكان و " خلٌل " الذي نسب إلٌه هو جد جرٌر بن عبد هللا وشًء الش 2ٖ:  ٖ(دٌوان الهذلٌٌن ٕٔ)

 البجلً .
وؼٌرهما كثٌر . ٌمدح هوذة بن على الحنفً ، ولد ذكر فٌها من فضابل هوذة ومآثره  5ٗ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  5ٙ(دٌوانه : ٖٔ)

مة : تكلفه على جهد ومشمة وركب أجسمه والعزٌم والعزٌمة والعزم : الجد وعمد الملب على أمر ما ذكر . جشم األمر ٌجشمه جثما وجشا
أنن فاعله . والعزاء : حسن الصبر عن فمد ما ٌفمد اإلنسان . ٌمول لهوذة : كم من لذة طٌبة صبرت النفس عنها فً سبٌل تشٌٌد ملكن 

 بالؽزو المتصل عاًما بعد عام .



ٔٔ 

 

ٌْش : "دعً الصبلة أٌام ألرابن"   .(ٔ)ولذلن لال ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت أبً ُحبّ
 .(ٕ)بمعنى : دعً الصبلة أٌام إلبال حٌضن، إذ جعل )المُرء(: ولت الطهر  

ً للحٌض ، فؤلنه ولت خروج الدم المعتاد ، ومن جعله اسماً لال الماوردي: "   فمن جعل المْرء اسما
 .(ٖ)للطهر ، فؤلنه ولت احتباس الدم المعتاد "

لال الراؼب: " والمرء فً الحمٌمة اسم للدخول فً الحٌض عن طهر ، ولما كان اسماً لؤلمرٌن الطهر  
عادة العرب أن كل اسم موضوع لمعنٌٌن معاً ٌطلك  والحٌض المتعمب له أطلك على كل واحد منهما ، ألن

على كل واحد منهما إذا انفرد ، كالمابدة هً للخوان والطعام ، ولد سمً كل واحد منهما بانفراده مابدة ، 
وعلى ذلن الظعٌنة والكؤس والراوٌة ، فكذلن المرإ ، ولٌس هما اسماً للطهر مجرداً بداللة أن الطاهر التً لم 

 .(ٗ)ٌمال لها ذات لرء ، وكذا الحابض التً استمر بها الدم ، والنفساء ال ٌمال لهما ذلن" تر الدم ال
جمع لَْرء بفتح الماؾ؛ وهو الحٌض؛ وهو رأي الجمهور؛ لمول النبً والراجح أن لوله تعالى} لُُروٍء{،  

لى: }ثبلثة لروء{ أي ثبلث حٌض. وهللا أي حٌضها؛ فموله تعا (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص فً المستحاضة: "تجلس أٌام ألرابها"
 .(٘)تعالى أعلم

{]البمرة:  لوله تعالى: }  ُ فًِ أَْرَحاِمِهنَّ [، أي: "وال ٌباح للمطلمات 2َٕٕواَل ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك َّللاَّ
 .(ٙ)ج فً الرجعة"أن ٌخفٌن ما فً أرحامهن من حبٍل أو حٌض استعجاالً فً العدة وإِبطاالً لحك الزو

 .(5)لال الماسمً:" من الحٌض أو الولد، استعجاال فً العدة أو إبطاال لحّك الزوج فً الرجعة" 
و)األرحام(: جمع رحم؛ "وهو ممر الحمل؛ وسمً رحماً؛ ألنه ٌنضم على الجنٌن، وٌحفظه؛ فهو كذوي  

 .(2)األرحام من انضمامهم على لرٌبهم، وحنوهم علٌه، وعطفهم علٌه"
{]البمرة:  [، 2ٕٕوذكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}َوالَ ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك هللاُ فً أَْرَحاِمِهنَّ

 :(4)ثبلثة تؤوٌبلت
 .(ٖٔ)، وعطٌة(ٕٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٔٔ)، والزهري(ٓٔ)أحدها : أنه الحٌض ، وهو لول عكرمة 

                                                           
نسابً من طرٌك المنذرٌن المؽٌر ، عن عروة بن الزبٌر عن فاطمة بنت أبً حبٌش : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لها : " (رواه أبو دواد والٔ)

دعى الصبلة أٌام ألرابن " . ثم لال : " ولكن المنذر هذا مجهول لٌس بمشهور وذكره ابن حبان فً الثمات " وكذلن لال ابن أبً حاتم فً 
وما بعده من  - 2ٖٗ:  ٔتفصٌل ذلن . وانظر البخاري )فتح الباري  5ٔٔ - ٗٔٔ:  ٔ. وانظر سنن أبً داود  ٕٕٗ/ٔ/ٗ الجرح والتعدٌل

 وفاطمة بنت أبً حبٌش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن لصً المرشٌة. ٕٔ - ٙٔ:  ٗأبواب الحٌض( ومسلم 
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .4ٕٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)

، ولال األلبانً: ٖٔٙ: جمع المستحاضة بٌن الصبلتٌن وؼسلها إذا جمعت، حدٌث رلم ٘، كتاب الحٌض، باب 4ٕٓٔأخرجه النسابً ص (ٔ)
 .4ٖ٘(، حدٌث رلم ٕٔٔ – ٕٓٔ/ٔصحٌح )صحٌح النسابً 

ٌطلك على الحٌض والطهر. نص علٌه من أبمة اللؽة: أبو عبٌد والزجاج وعمرو بن ( ولد ذكر الماسمً: " و)المرء( : من األضداد، ٘)
ّي العبلء وؼٌرهم. والبحث فً ترجٌح أحدهما طوٌل الذٌل، استوفاه اإلمام ابن المٌّم فً )زاد المعاد( فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه اللؽو

عتبرته المعتدة خرجت عن عهدة التكلٌؾ به. وهللا أعلم".)محاسن التؤوٌل: أن ٌمول: تنمضً العدة بثبلثة أطهار أو بثبلث حٌض. فؤٌهما ا
ٕ/ٖٔٗ.) 
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .44/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 وما بعدها. ٙٔ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 4ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4)
 .5ٔ٘/ٗ(:ص5ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٗ(:ص5ٕ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٔ٘-ٙٔ٘/ٗ(:ص5ٖٓٗ(، و)5ٕ4ٗ(، و)5ٕ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص4ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)



ٕٔ 

 

هن الذٌن طلَّموهن ، فً الطبلق الذي علٌهم لهّن فٌه رجعة ٌبتؽٌن بذلن إذ "حّرم علٌهن أن ٌكتمن أزواج 
 .(ٔ)إبطال حمولهم من الرجعة علٌهن"

، (٘)، وابن زٌد(ٗ)، والربٌع(ٖ)، ومجاهد(ٕ)والثانً : أنه الحمل والحٌض جمٌعا.  لاله ابن عمر
 جمهور أهل التفسٌر.، وهذا لول (4)، والحكم بن عتٌبة(2)، والشعبً(5)، وابن عباس(ٙ)والضحان

، (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)والثالث : أنه الحمل ، لاله عمر
 .(ٙٔ)، ومماتل بن حٌان(٘ٔ)، ولتادة-فً أحد لولٌه

 ثم اختلؾ لابلو ذلن فً السبب الذي من أجله نُِهٌْت عن كتمان ذلن الرجَل، وفٌه ثبلثة ألوال: 
نهٌت عن ذلن لببل تبطل حكَّ الزوج من الرجعة ، إذا أراد رجعتها لبل وضعها وحملها. لاله  أحدها:

 .(4ٔ)، وعكرمة(2ٔ)، وابن عباس(5ٔ)عمر
والثانً: أن السبب الذي من أجله نُهٌن عن كتمان ذلن أنهن فً الجاهلٌة كّن ٌكتمنَه أزواجهن ، خوؾ 

بمن تزوجته.  -الذي هو من الزوج المطلِّك  -نسب الحمل مراجعتهم إٌاُهّن ، حتى ٌتزوجن ؼٌرهم ، فٌُلحك 
 .(ٕٓ)فحرم هللا ذلن علٌهن. لاله لتادة

والثالث: أن السبب الذي من أجله نُهٌن عن كتمان ذلن ، هو أّن الرجل كان إذا أراد طبلق امرأته سؤلها 
فرالها إن فارلها ، فؤِمرن هل بها حمٌل ؟ كٌبل ٌطلمها ، وهً حامل منه  للضرر الذي ٌلحمُه وولَده فً 

 .(ٕٔ)بالصدق فً ذلن ونُهٌن عن الكذب. لاله السدي
والراجح هو المول الثانً، وهو لول الجمهور، فـ "الذي نُهٌت المرأة المطلَّمة عن كتمانه زوجها  

ٌع أّن الِعّدة الحٌُض والحبَل، ألنه ال خبلؾ بٌن الجم -المطلِّمَها تطلٌمة أو تطلٌمتٌن مما خلك هللا فً رحمها 

                                                           
 .ٙٔ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ٘/ٗ(:ص5ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٔ٘-2ٔ٘/ٗ(:ص5ٖٗٗ)-(5ٖ5ٗ(، و)5ٖ٘ٗلطبري)( انظر: تفسٌر اٖ)
 .4ٔ٘/ٗ(:ص5ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘-4ٔ٘/ٗ(:ص5ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٓ٘/ٗ(:ص5ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص4ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص4ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص4ٕٔٔابن أبً حاتم)(انظر: تفسٌر 4)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .4ٕٕ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 . ٘ٔٗ/ٕ(:ص4ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٓ٘/ٗ(:ص5ٗ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٔ٘/ٗ(:ص5ٗ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٔ٘/ٗ(:ص5ٗ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗ(:ص 5ٕ٘ٗ)-(5٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٖٕ٘/ٗ(:ص 5ٖ٘ٗتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٔ)



ٖٔ 

 

تنمضً بوضع الولد الذي خلك هللا فً رحمها ، كما تنمضً بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث ، فً لول من لال 
 .(ٔ): " المُرء " الطهر ، وفً لول من لال : هو الحٌض ، إذا انمطع من الحٌضة الثالثة ، فتطهرت باالؼتسال"

[، أي "إِن كنَّ حماً مإمنات باهلل وٌخشٌن من 2ٕٕوالٌوم اآلخر{]البمرة: }إِن ُكنَّ ٌُْإِمنَّ باهلل لوله تعالى: 
 .(ٕ)عمابه"
لال الصابونً: "وهذا تهدٌد لهنَّ حتى ٌخبرن بالحك من ؼٌر زٌادة وال نمصان ألنه أمر ال ٌُعلم إاِلّ من  

"  .(ٖ)جهتهنَّ
اته َواْلٌَْوِم اآْلِخِر، المخوؾ من لال الماسمً: " أي: "إن جرٌن على ممتضى اإلٌمان به، المخوؾ من ذ 

جزابه. ودّل هذا على أن المرجع فً هذا إلٌهّن. ألنه أمر ال ٌعلم إاّل من جهتهن. وٌتعذر إلامة البٌنة على 
ذلن. فرد األمر إلٌهن، وتوعدن فٌه لببل ٌخبرن بؽٌر الحّك. وهذه اآلٌة دالة على أّن كل من جعل أمٌنا فً 

 .(ٗ)عند هللا شدٌد"شًء فخان فٌه، فؤمره 
ولال ابن عثٌمٌن: "لوله تعالى: } إن كن ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر { هذه الجملة فٌها إؼراء اللتزام الحكم 

 .(٘)السابك؛ وهً تشبه التحدي؛ ٌعنً إن كن صادلات فً اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر فبل ٌكتمن حملهن"
نهً عن اإلضرار بالزوج وإذهاب حمه ، فإذا لالت المطلمة ومعنى النهً عن الكتمان ال لال المرطبً: " 

: حضت ، وهً لم تحض ، ذهبت بحمه من االرتجاع ، وإذا لالت : لم أحض ، وهً لد حاضت ، ألزمته من 
النفمة ما لم ٌلزمه فؤضرت به ، أو تمصد بكذبها فً نفً الحٌض أال ترتجع حتى تنمضً العدة وٌمطع الشرع 

 .(ٙ)ل تكتم الحمل ، لتمطع حمه من االرتجاع"حمه ، وكذلن الحام
لال الراؼب: " فلٌس ذلن شرطاً فً أنهن إذا لم ٌكن مإمنات ، ٌجوز أن ٌكتمن ، وإنما ذلن تنبٌه أنه  

ِ إِْن ُكْنتُْم  ِ مناؾ لئلٌمان ، وأنه لٌس من فعل المإمن ، كموله : }َواَل تَؤُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
 .(5)َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{"

                                                           
م علٌهن كتماَن المطلِّك الذي وصفنا أمره ، ما ٌكوُن ٖٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ) . ثم لال: " فإذا كان ذلن كذلن وكان هللا تعالى ذكره إنما حرَّ

ك ٌبطل بوضعهن ما فً بطونهن إن كن بكتمانهن إٌاه بُُطول حمه الذي جعله هللا له بعد الطبلق علٌهن إلى انمضاء ِعَددهن ،  وكان ذلن الح
أعنً من  -حوامَل ، وبانمضاء األمراء الثبلثة إن كن ؼٌر حوامل  علم أنهن منَهٌَّات عن كتمان أزواجهن المطلِِّمٌهنَّ من كل واحد منهما ،  

اد باآلٌة من ذلن أحدهما دون اآلخر ، مثل الذي هنَّ َمْنهٌَّاٌت عنه من اآلخر ، وأن ال معنى لخصوص َمْن خّص بؤن المر -الحٌض والحبل 
 إذ كانا جمٌعًا مما خلك هللا فً أرحامهن ، وأّن فً كل واحدة منهما من معنى بُطول حك الزوج بانتهابه إلى ؼاٌة ، مثل ما فً اآلخر.

التسلٌم لها ، ثم ٌعكس عن البرهان على صحة دعواه من أْصل أو حجة ٌجب  -فجعله ألحد المعنٌٌن دون اآلخر  -وٌُسؤل من خّص ذلن 
 علٌه المول فً ذلن ، فلن ٌمول فً أحدهما لوال إال ألزم فً اآلخر مثله.

ًٌّ به نهً النساء كتماَن أزواجهن الحبَل عند إرادتهم طبللهن ، فموٌل لما ٌدل علٌه ظاهر التنزٌل  مخالؾ ، وأما الذي لاله السدي  من أنه معن
المطلَّمات ٌتربَّصن بؤنفسهن ثبلثة لروء وال ٌحل لهن أن ٌكتمن ما خلَك هللا فً أرحامهن " ، بمعنى : وال وذلن أن هللا تعالى ذكره لال : " و

 ٌحل أن ٌكتمن ما خلك هللا فً أرحامهن من الثبلثة المروء ، إن كّن ٌإمنَّ باهلل والٌوم اآلخر.
َوصفهن به ، من فراق أزواجهن بالطبلق ، وإعبلمهن ما ٌلزمهن وذلن أّن هللا تعالى ذكره ذكر تحرٌم ذلن علٌهن ، بعد وصفه إٌاهن بما 

فًا لهن بذلن ما ٌحُرم علٌهن وما ٌحّل ، وما ٌلزُمهن من الِعدَّة وٌجُب علٌهن فٌها. فكان مما عّرفهن : أّن من  الواجب من التربُّص ، معّرِ
هذا إلى نهاٌة محدودة انمطاُع حموق أزواجهن ضراًرا منهّن  علٌهن أن ال ٌكتمن أزواَجهن الحٌض والحبَل الذي ٌكون بوضع هذا وانمضاء

ر لهم ، فكان نهٌُه عما نهاهن عنه من ذلن ، بؤن ٌكون من صفة ما ٌلٌه لبله وٌتلوه بعده ، أولى من أن ٌكون من صفة ما لم ٌَْجِر له ِذك
 (.ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٗلبله". )تفسٌر الطبري: 

 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .44/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .2ٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)



ٔٗ 

 

أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "سعٌد بن جبٌر لال: جاء أعرابً فسؤل: من أعلم أهل مكة؟ فمٌل له:  
سعٌد بن جبٌر. فسؤل عنه فإذا هو فً حلمة، وهو حدٌث السن. زاد ٌوسؾ فمال: إن هذا الحدث. فمٌل له: هو 

له ابن أخ له تزوج امرأة، ثم عرض بٌنهما فرلة، وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت. هذا. لاال: جمٌعا فسؤ
هل له أن ٌراجعها؟ لال: ال. لال: فاشتد على األعرابً. فمال له سعٌد: ما تصنع بامرأة ال تإمن باهلل والٌوم 

 .(ٔ)اآلخر. فلم ٌزل ٌزهده فٌها حتى زهد فٌها"
اد: "ٌوم المٌامة؛ وإنما سمً الٌوم اآلخر؛ ألنه ال ٌوم بعده؛ فالناس إذا بعثوا {، المر َواْلٌَْوِم اآْلِخرِ  و} 

ٌوم المٌامة فلٌس هنان موت؛ بل إما خلود فً الجنة؛ وإما خلود فً النار؛ وذكر الٌوم اآلخر؛ ألن اإلٌمان به 
ً ٌجازى فٌه اإلنسان على  ٌحمل اإلنسان على فعل الطاعات، واجتناب المنهٌات؛ ألنه ٌعلم أن أمامه ٌوما

 .(ٕ)عمله؛ فتجده ٌحرص على فعل المؤمور، وترن المحظور"
ِهنَّ فًِ َذِلَن إِْن أََراُدوا إِْصبلًحا {، " أي : وزوجها الذي طلمها أحك  لوله تعالى:  } َوبُعُولَتُُهنَّ أََحكُّ بَِرّدِ

 .(ٖ)بردتها ما دامت فً عدتها ، إذا كان مراده بردتها اإلصبلح والخٌر"
لال الصابونً: "وأزواجهن أحكُّ بهنَّ فً الرجعة من التزوٌج لؤلجانب إِذا لم تنمض عدتهن وكان  

 . (ٗ)الؽرض من الرجعة اإِلصبلح ال اإِلضرار، وهذا فً الطبلق الرجعً"
لال ابن عباس:" ٌمول: إذا طلك الرجل امرأته تطلٌمة، أو تطلٌمتٌن وهً حامل، فهو أحك برجعتها ما لم  

 .(٘)ضع"ت
و)البعل( هو الزوج، كما لال هللا تعالى عن امرأة و)البعولة(، جمع )بعل(، وهو الزوج للمرأة ،  

 : (ٙ)، ومنه لول جرٌر [ أي: زوج5ًٕإبراهٌم: }لال ٌا وٌلتً أألد وأنا عجوز وهذا بعلً شٌخاً{ ]هود: 
 أَِعدُّوا َمَع الَحْلًِ الَمبلَب فَإنََّما        َجِرٌٌر لَُكْم بَْعٌل َوأَْنتُْم َحبلبِلُْه 

ولد ٌجمع )البعل( )البعولة( ، و)البعول( ، كما ٌجمع )الفحل( )والفحول( و)الفحولة(، و)الذكر() الذكور( 
 . (5)ثًٌرا ما تدخل فٌه )الهاء()والذكورة(، وكذلن ما كان على مثال )فعول( من الجمع ، فإن العرب ك

 .(2)وسمً الزوج بعبلً مع أنه مطلِّك؛ ألن األحكام الزوجٌة فً الرجعٌة بالٌة إال ما استثنً 
ً بٌن الزوج، وزوجته، وإزالة لما ولع من الكسر بسبب الطبلق، وما إِْصبلًحاو}  { أي ابتبلفاً، والتباما

 .(4)أشبه ذلن

                                                           
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص 4ٖٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٓٓٔ-44/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .4ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .5ٔٗ/ٕ(:ص 4ٕ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
. من نمٌضة عجٌبة كان من أمرها أن الحجاج لال لهما : ابتٌانً فً  5ٖٗوطبمات فحول الشعراء :  ٓ٘ٙوالنمابض :  2ٕٗ(( دٌوانه : ٙ)

ة لومه بنً ٌربوع فمالوا : ما لباس آبابنا لباس آبابكما فً الجاهلٌة . فجاء الفرزدق لد لبس الخز والدٌباج ولعد فً لبة . وشاور جرٌر دها
 إال الحدٌد! فلبس جرٌر درًعا وتملد سٌفًا ، وأخذ رمًحا وركب فرًسا وألبل فً أربعٌن فارًسا من لومه . فلما رأى الفرزدق لال :

جٍ َوَجبلَِجلُهْ   ٌِْه ِوَشاًحا ُكرَّ  لَبِْسُت ِسبلَِحً والفََرْزَدُق لُْعبِةً ... َعلَ
 َمَع الَحْلًِ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أَِعدُّوا

والكرج : الخٌال الذي ٌلعب به المخنثون كؤنه " خٌال الظل " فٌما أظن . والجبلجل : األجراس وٌروى : " أعدوا مع الخز " وهو الحرٌر 
بل جمع حلٌلة . وهً الزوجة . ولشد ما سخر جرٌر من ابن . والمبلب : طٌب من الزعفران تتخلك به العروس فً زٌنتها لجلوها . والحبل

 عمه!!
 .ٕٙ٘/ٗ( تنظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٓٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٓٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)



ٔ٘ 

 

ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة: } َولَُهنَّ  لوله تعالى:  [ أي: "ولهن على الرجال من الحك مثل 2ِٕٕمثُْل الَِّذي َعلَ
 .(ٔ)ما للرجال علٌهن"

لال السعدي: " أي: وللنساء على بعولتهن من الحموق واللوازم مثل الذي علٌهن ألزواجهن من الحموق  
 .(ٕ)البلزمة والمستحبة"

ي للزوجات سواء كن مطلمات، أو ممسكات، فكما أن على الزوجة أن تتمً هللا { أَولَُهنَّ  ولوله تعالى: } 
تعالى فً حموق زوجها، وأن تموم بما فرض هللا علٌها؛ فلها أٌضاً مثل الذي له فً أنه ٌجب على الزوج أن 

 .(ٖ)ٌعاشرها بالمعروؾ، وأن ٌموم بحمها الذي أوجب هللا علٌه
المساواة أخرج ذلن بموله تعالى: } وللرجال علٌهن درجة { أي فضل فً ولما كانت المماثلة تمتضً  

 .(ٗ)العمل، والحموق؛ وهذا من باب االحتراس حتى ال ٌذهب الذهن إلى تساوي المرأة، والرجل من كل وجه
فْلٌإد كل واحد منهما إلى اآلخر ما ٌجب علٌه بالمعروؾ ، كما ثبت فً صحٌح مسلم ،  لال ابن كثٌر: " 

عن جابر ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال فً خطبته ، فً حجة الوداع : "فاتموا هللا فً النساء ، فإنكم أخذتموُهّن 
بَْن فُُرَشكم أحًدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلن بؤمانة هللا ، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ، ولكم علٌهن أال ٌُوطِ 

ح ، ولهن رزلهن وكسوتهن بالمعروؾ"  . (ٙ)"(٘)فاضربوهن ضربًا ؼٌر ُمبَّرِ
ِ َما َحكُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَ  ٌِْرّيِ َعْن أَبٌِِه لَاَل: لُْلُت ٌَا َرُسوَل َّللاَّ ْطِعَمَها ٌِْه لَاَل أَْن تُ وَعْن َحِكٌِم ْبِن ُمعَاِوٌَةَ اْلمَُش

ٌَْت أَْو اْكتََسْبَت َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ َواَل تُمَبِّْح َواَل تَْهُجْر  إاِلَّ  ٌِْت "إَِذا َطِعْمَت َوتَْكُسَوَها إَِذا اْكتََس  .(5) فًِ اْلبَ
وأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس لال : "إنً ألحب أن أتزٌَّن للمرأة كما أحب أن تتزٌن لً المرأة ؛ 

ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {"أل  .(2)ن هللا ٌمول : } َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ
ً كحك اآلخر ، فمما تشاركا فٌه مراعاتهما للمعنى   لال الراؼب: "ٌتبٌن أن لكل واحد على اآلخر حما

ؾ وحفظ الذي شرع ألجله النكاح وهو طلب النسل ، وتربٌة الولد ، ومعاشرة كل واحد منهما لآلخر بالمعرو
 .(4)المنزل ، وتدبٌر ما فٌه وسٌاسة ما تحت أٌدٌهما ، حماٌة كل واحد على اآلخر بمدر جهده وحده"

ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة:   :(ٓٔ)[، ثبلثة أوجه من التفسٌر2ٕٕوفً لوله تعالى: } َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ
على أزواجهن ، مثل الذي علٌهن من الطاعة ، فٌما أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروؾ 

 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)أوجبه هللا تعالى علٌهن ألزواجهن ، وهو لول الضحان
 .(ٖٔ)والثانً : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزٌن ، مثل ما ألزواجهن ، وهو لول ابن عباس

                                                           
 .4ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
عروؾ، وهو: العادة الجارٌة فً ذلن البلد وذلن الزمان . ثم لال: " ومرجع الحموق بٌن الزوجٌن ٌرجع إلى المٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)

 من مثلها لمثله، وٌختلؾ ذلن باختبلؾ األزمنة واألمكنة، واألحوال، واألشخاص والعوابد.
 الكل ٌرجع إلى المعروؾ، فهذا موجب العمد المطلك". -وفً هذا دلٌل على أن النفمة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلن الوطء 

 .ٓٓٔ/ٖفسٌر ابن عثٌمٌن: ( تٖ)
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .225/ٕ(: 2ٕٔٔ( صحٌح مسلم)٘)
 .ٓٔٙ-4ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(: ٕٕٗٔ( سنن أبً داود)5)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 5ٙ2ٗ( تفسٌر الطبري)2)
 .4ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 4)
 وما بعدها. ٖٔ٘/ٗوتفسٌر الطبري: وما بعدها،  4ٕٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٗ(:ص5ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٗ(:ص5ٙ5ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 5ٙ2ٗ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)



ٔٙ 

 

ذلن ألزواجهن ، وهو لول أبً والثالث : أن الذي لهن على أزواجهن ، ترن مضارتهن ، كما كان 
 .(ٔ)جعفر
ٌِْهنَّ َدَرَجةٌ{]البمرة:  َجاِل َعلَ  .(ٕ)[، أي "وللرجال على النساء مٌزةٌ"2ٕٕلوله تعالى: }َوِللّرِ
لال الصابونً:" هً فٌما أمر تعالى به من الموامة واإِلنفاق واإِلمرة ووجوب الطاعة فهً درجة تكلٌٍؾ  

 .(ٖ)["ٖٔنَّ أَْكَرَمُكْم َعنَد هللا أَتْمَاُكْم{ ]الحجرات: ال تشرٌؾ لموله تعالى: }إِ 
اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما   َجاُل لَوَّ لال السعدي: " أي: رفعة ورٌاسة، وزٌادة حك علٌها، كما لال تعالى: } الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم {، وم َل َّللاَّ نصب النبوة والمضاء، واإلمامة الصؽرى فَضَّ
 .(ٗ)والكبرى، وسابر الوالٌات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها فً كثٌر من األمور، كالمٌراث ونحوه"

َجاِل َعلٌَِهنَّ َدَرَجةٌ{ سبعة أوجه   : (٘)ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوِللّرِ
 .(5)، ولتادة(ٙ)اهدأحدها : فضل المٌراث والجهاد ، وهو لول مج

 .(4)، وابنه عبد الرحمن(2)والثانً : أنه اإلْمَرةُ والطاعة ، وهو لول الضحان وزٌد بن أسلم
 .(ٓٔ)والثالث : أنه إعطاء الصداق ، وأنه إذا لذفها العنها ، وإن لذفته ُحدَّْت ، وهو لول الشعبً

له من الحموق علٌها ، وهو لول ابن  والرابع : أفضاله علٌها ، وأداء حمها إلٌها ، والصفح عما ٌجب
 . (ٕ)، ولتادة(ٔ)عباس

                                                           
ة صاحبه ، وعّرؾ كّل واحد منهما ما له وما علٌه مٖٖ٘/ٗ( انظر: تفسٌره: ٔ) م هللا على كل واحد منهما مضارَّ ن ذلن ، . إذ ٌمول: " فحرَّ

ثم عمب ذلن بموله : " ولهن مثُل الذي علٌهن بالمعروؾ " فبٌٌِّن أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترن مضارته ، مثل الذي له 
 على صاحبه من ذلن.

ذلن ، وإن كانت فهذا التؤوٌل هو أشبه بداللة ظاهر التنزٌل من ؼٌره. ولد ٌحتمل أن ٌكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخبل فً 
مثل  اآلٌة نزلت فٌما وصفنا ، ألن هللا تعالى ذكره لد جعل لكل واحد منهما على اآلخر حمًا ، فلكل واحد منهما على اآلخر من أداء حمه إلٌه

 الذي علٌه له ، فٌدخل حٌنبذ فً اآلٌة ما لاله الضحان وابن عباس وؼٌر ذلن".
 .ٖٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕ)
{ هو من وجه تنبٌه لفضل الرجل على المرأة بالجملة ، ٖٔٔ/ٔسٌر: ( صفوة التفاٖ) ٌِْهنَّ َجاِل َعلَ . ولال الرؼب األصفهانً: " ولوله : }َوِللّرِ

ٌَْس الذََّكُر َكاأْلُْنثَى{  علٌه  -نبًودل علٌه الومن وجه كاالستثناء بؤن له علٌها حما ، لٌس لها علٌه ، أما فضله علٌها ، فمد نبه علبه بموله : }َولَ
ُجِل اْلَحاِزِم 42ٕالسبلم بموله : " إنكن نالصات الدٌن والعمول"...]رواه البخاري) ٌُْت ِمْن نَالَِصاِت َعْمٍل َوِدٌٍن أَْذَهَب ِللُّبِ الرَّ (: بلفظ: َما َرأَ

...[ ، ولٌل: من نمصها أن شر ما فً الرجال الجبن والبخل ، وهما خٌر ما فً النس اء ، ولكونهن نالصات عظم هللا نسبة البنات ِمْن إِْحَداُكنَّ
ِ َما ٌَْكَرُهوَن{ ، ولال : إلٌه أكثر كما تعظٌمه نسبة االبن ، وإال كانا منكرٌن ، فمال تعالى : }أَلَُكُم الذََّكُر َولَهُ اأْلُْنثَى{ ، ولال : }َوٌَْجعَلُ  وَن َّلِلَّ

ْحَمنِ  َر أََحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّ  َمثبًَل َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظٌٌم{ ، ولال : }أَْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنٌَِن{ ، وعظم تعالً نسبة المبلبكة َوإِذَا بُّشِ
ْحَمِن إِنَاثًا{.   إلى األنوثة ، فمال : }َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الَِّذٌَن ُهْم ِعبَاُد الرَّ

الٌة أنثى ، والموة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل واألرض باللموحة ، ولالوا حدٌد ذكر ، وحدٌد ولكن األنوثٌة نمص جعل الموه االنفع
: عشرة أشٌاء جعل  أنثى ، ولال تعالى : }إِْن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ إِنَاثًا{ ، أي أصناماً مفعولة ؼٌر فاعله ، وأما فضل حموله علٌها ، فمٌل

ونها ، وإباحة ضربها عند النشوز ، أو هجران فراشها ، ووجوب إجابتها إٌاه دعاها إلى الفراش ، واالبتمار له إذا نهاها الطبلق إلٌه من د
بٌن عن الخروج ، وأن مٌراثه منها أكثر من مٌراثها منه ، وأنه إذا لذفها فله إسماط الحد باللعان ، ولٌس لها ذلن وأن له أن ٌجمع بٌنها و

 ا أن تجمع بٌنه وبٌن ؼٌرة ، ولٌس لها أن تصوم تطوعاً وال أن تحج فرضاً إال بإذنه ، وله ذلن من دون إذنها. ؼٌرها ، ولٌس له
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ونبه بم اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل َّللاَّ َجاُل لَوَّ ُ َعِزٌٌز وإلى وهذه الجملة أشار بموله : }الّرِ َحِكٌٌم{ أنه ٌحكم وله : }َوَّللاَّ

بكل ما ٌشاء ، فبل ٌؽالب لعزة ، وٌتمن كل ما ٌفعله فٌصٌب بحكمته ، وفٌه وعد وإبعاد على مجازاتهما فٌما ٌتحرٌانه من صبلح 
 (.5ٓٗ-4ٙٗ/ٔوفساد".)تفسٌر الراؼب األصفهانً: 

 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 وما بعدها. ٖٖ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 4ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٗ(:ص55ٓٗ)-(5ٙ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص55ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص55ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص55ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص55٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
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 .(ٖ)والخامس: أنه "ٌطلمها، ولٌس لها من األمر شًء". لاله أبو مالن
 .(ٗ)والسادس: ولٌل: " فضٌلة بما أنفموا علٌهن من أموالهم". لاله مماتل بن حٌان

 . (٘)والسابع : أن جعل له لْحٌة ، وهو لول حمٌد
 .(ٙ)وهذا إن صح عنه ، فهو ضعٌؾ ال ٌمتضٌه لفظ اآلٌة وال معناها لال المرطبً:" 
ولول ابن عباس ألربها إلى الصواب، "وهو أن الـ}درجة{ التً ذكر هللا تعالى ذكره فً هذا الموضع ،  

الصفُح من الرجل المرأته عن بعض الواجب علٌها ، وإؼضاإه لها عنه ، وأداء كل الواجب لها علٌه، وذلن 
هللا تعالى ذكره لال :} وللرجال علٌهن درجة{ َعمٌب لوله : }ولهن مثُل الذي علٌهن بالمعروؾ{، فؤخبر أن 

تعالى ذكره أن على الرجل من ترن ضرارها فً مراجعته إٌاها فً ألرابها الثبلثة وفً ؼٌر ذلن من أمورها 
هللا فً أرحامهّن وؼٌر ذلن من وُحمولها ، مثل الذي له علٌها من ترن ضراره فً كتمانها إٌاه ما خلك 

 حموله.
ثم ندب الرجال إلى األخذ علٌهن بالفضل إذا تركن أداَء بعض ما أوجب هللا لهم علٌهن ، فمال تعالى ذكره 
: " وللرجال علٌهن درجة " بتفّضلهم علٌهن ، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم علٌهن ، وهذا هو المعنى 

ما أحب أن أستنظؾ جمٌع حمً علٌها " ألن هللا تعالى ذكره ٌمول :  الذي لصده ابن عباس بموله : "
 .(5)}وللرجال علٌهن درجة{"

[، أي: وهللا "ؼالب ٌنتمم ممن عصاه، حكٌم فً أمره 2ٕٕلوله تعالى}وهللا َعِزٌٌز َحِكٌٌم{]البمرة: 
 .(2)وتشرٌعه"

 .(4)لال الربٌع:"}عزٌز{ فً نممته ، }حكٌم{ فً أمره"  
أي: له العزة الماهرة والسلطان العظٌم، الذي دانت له جمٌع األشٌاء، ولكنه مع عزته سعدي: "لال ال 

 .(ٓٔ)حكٌم فً تصرفه"
}وهللا عزٌز{ فً انتمامه ممن خالؾ أمره ، وتعدَّى حدوده ، فؤتى النساء فً المحٌض ، لال الطبري: " 

ها فً مراجعته  وجعل هللا ُعرضة ألٌمانه أن ٌبرَّ وٌتمً ، وٌصلح بٌن الناس ، وعَضل امرأته بإٌبلبه ، وَضارَّ
بعد طبلله ، ولمن كتم من النساء ما خلك هللا فً أرحامهن أزواجهن ، ونكحن فً عددهن ، وتركَن التربُّص 
بؤنفسهن إلى الولت الذي حده هللا لهن ، وركبن ؼٌر ذلن من معاصٌه " حكٌم " فٌما دبَّر فً خلمه ، وفٌما 

م حكم ولَضى بٌنه م من أحكامه.. وإنما توعَّد هللا تعالى ذكره بهذا المول عباده ، لتمدٌمه لبل ذلن بٌان ما حرَّ
علٌهم أو نهاهم عنه ، من ابتداء لوله : " وال تنكحوا المشركات حتى ٌإمنَّ " إلى لوله : " وللرجال علٌهن 

 .(ٔٔ)جى ، فٌتموا عمابه ، وٌحذروا عذابه"درجة " ثم أتبع ذلن بالوعٌد لٌزدجر أولو النُّهى ، ولٌذكر أولو الح
 الفوابد:

                                                                                                                                                                                             
 .ٖ٘٘/ٗ(:ص55ٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٔٗ/ٕ(:صٕٕٕٓابن أبً حاتم)(انظر: تفسٌر ٕ)
 .5ٔٗ/ٕ(:ص ٕٕٓٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٔٗ/ٕ(:ص ٖٕٕٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘٘/ٗ(:ص555ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕ٘ٔ/  ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٖ٘/ٗ(:ص 552ٗ( تفسٌر الطبري)4)
 .ٔٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي ٓٔ)
 .2ٖ٘-5ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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من فوابد اآلٌة: وجوب اعتداد المطلمة بثبلث حٌض؛ لموله تعالى: } والمطلمات ٌتربصن {؛ وهً  - ٔ
جملة خبرٌة بمعنى األمر؛ لال الببلؼٌون: إذا جاء األمر بصٌؽة الخبر كان ذلن توكٌداً له؛ كؤنه أمر والع 

 صح أن ٌخبر عنه.
ومنها: لوة الداعً فً المرأة للزواج؛ لموله تعالى: } ٌتربصن بؤنفسهن {؛ فكؤن النفس تحثها على أن  - ٕ

أي انتظري؛ مثل أن تمول: تربصُت بكذا، وكذا، « تربصً بنفسن»تنهً عبللتها باألول، وتتزوج؛ فمٌل: 
 وكذا.

ناً أم ال؛ لعموم لوله تعالى: ومنها: وجوب العدة بثبلث حٌض على كل مطلمة سواء كان طبللها باب - ٖ
 }والمطلمات {.

وٌستثنى من ذلن: من ال تحٌض لصؽر، أو إٌاس: فعدتها ثبلثة أشهر؛ لموله تعالى: }والبلبً ٌبسن من 
 [ .ٗالمحٌض من نسابكم إن ارتبتم فعدتهن ثبلثة أشهر والبلبً لم ٌحضن{ ]الطبلق: 

ً من طلمت لبل الدخول، والخلوة: فلٌ س علٌها عدة؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا وٌستثنى أٌضا
 [ .4ٗنكحتم المإمنات ثم طلمتموهن من لبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعتدونها{ ]األحزاب: 

ً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لموله تعالى: }وأوالت األحمال أجلهن أن ٌضعن  وٌستثنى أٌضا
 [ .ٗحملهن{ ]الطبلق: 

 ثبلث مسابل مستثناة من عموم لوله تعالى: } والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة لروء{.فهذه 
ومن فوابد اآلٌة: أن من فارق الزوجة بؽٌر طبلق فلٌس علٌها أن تعتد بثبلث حٌض، كالمختلعة؛  - ٗ

 وعلٌه فٌكفً أن تستبرئ بحٌضة؛ وهذا هو المول الراجح.
ٌض لم ٌحتسب بالحٌضة التً ولع فٌها الطبلق؛ وجهه: أن الحٌض ومنها: أنه لو طلمها فً أثناء الح - ٘

ال ٌتبعض؛ فتلؽى بمٌة الحٌضة التً ولع فٌها الطبلق؛ وال بد لها من ثبلث حٌض جدٌدة؛ وإال ٌلزم على ذلن 
أن تكون عدتها ثبلثة لروء وبعض المرء؛ وهو خبلؾ النص؛ وهذا على المول بؤن طبلق الحابض والع؛ 

من عمل عمبلً لٌس علٌه »؛ ولمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: (ٔ)أن طبلق الحابض ال ٌمع؛ لحدٌث ابن عمرولكن الصواب 
 ؛ ولنصوص أخرى دلت على عدم ولوع طبلق الحابض.(ٕ)«أمرنا فهو رد

ال ومن فوابد اآلٌة: أن الطبلق ال ٌمع لبل النكاح منجزاً كان، أو معلماً؛ معٌناً كان، أو مطلماً؛ فلو ل - ٙ
 -تطلك؛ لموله تعالى: } والمطلمات {؛ وال طبلق إال بعد لٌد  فتزوجها لم« إن تزوجتن فؤنت طالك»المرأة: 

 .-وهو عمد النكاح 
ومنها: أنه ٌرجع إلى لول المرأة فً عدتها؛ لموله تعالى: } وال ٌحل لهن أن ٌكتمن ما خلك هللا فً  - 5

معتبراً؛ ولو لم ٌكن معتبراً لم ٌكن لكتمها أّي تؤثٌر؛ فإذا ادعت أن أرحامهن {؛ وجه ذلن أن هللا جعل لولها 
عدتها انمضت، وكان ذلن فً زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهً مإتمنة على ذلن؛ أما إذا ادعت أن عدتها 
انمضت فً زمن ال ٌمكن فإن لولها مردود؛ ألن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى 

 أصبلً. المستحٌل ؼٌر مسموعة
اآلٌة: أن المطلمة البابن عدتها ثبلثة لروء؛ لعموم لوله تعالى: } والمطلمات {؛ فٌشمل  ومن فوابد - 2

حتى البوابن؛ وهو لول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بابناً بالثبلث؛ فإنها ال بد أن تعتّد بثبلثة لروء؛ ولال 
ة فاإلجماع معتبر، وهو حجة؛ وإن لم تكن إجماعٌة فإن : إن كانت المسؤلة إجماعٌ-رحمه هللا  -شٌخ اإلسبلم 

                                                           
: ولول هللا تعالى: )ٌا أٌها النبً إذا طلمتم النساء فطلموهن لعدتهن وأحصوا العدة(، حدٌث ٔ، كتاب الطبلق، باب ٖ٘ٗراجع البخاري ص (ٔ)

 .5ٔٗٔ[ ٔ] ٕٖ٘ٙ: تحرٌم طبلق الحابض بؽٌر رضاها...، حدٌث رلم ٔ، كتاب الطبلق، باب 4ٕ5 – 4ٕٙ؛ ومسلماً صٕٔ٘٘رلم 
؛ وأخرجه مسلم 45ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 ، واللفظ لمسلم.5ٔ2ٔ[ 2ٔ] 4ٖٗٗ: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث رلم 2، كتاب األلضٌة، باب 42ٖ - 42ٕص



ٔ4 

 

المول بؤن المبانة تعتد بحٌضة واحدة لول وجٌه؛ فعلك المول به على وجود مخالؾ؛ ولد وجد؛ وٌإٌد هذا 
المول لوله تعالى: } وبعولتهن أحك بردهن فً ذلن {؛ فإن هذا الحكم إنما هو للرجعٌات؛ فٌكون العموم 

ً بذكر الحكم  وهً أنه إذا ورد لفظ  -المختص ببعض أفراده؛ وهذه المسؤلة فٌها نزاع بٌن العلماء مخصصا
؛ أو ٌمال: إن ذكر حكم ٌختص -عام، ثم فرع علٌه حكم ٌتعلك ببعض أفراده فهل ٌكون ذلن مخصصاً لعمومه 

لشفعة فً كل ما لم ٌمسم لضى النبً ملسو هيلع هللا ىلص با»ببعض األفراد ال ٌمتضً التخصٌص؛ ومن أمثلته حدٌث جابر: 
وجدنا أن « فً كل ما ٌمسم»؛ إذا نظرنا إلى أول الحدٌث: (ٖ)«فإذا ولعت الحدود وصرفت الطرق فبل شفعة

، للنا: إن الشفعة « فإذا ولعت الحدود وصرفت الطرق»الشفعة تجري فً كل شًء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: 
 .- وهو األرض -ال تجري إال فٌما كان له حدود، وطرق 

ٌنتزع الشرٌن حصة شرٌكه التً باعها لطرؾ ثالث؛ مثال ذلن: زٌد شرٌن لعمرو فً  أن« الشفعة»و
أرض؛ فباع عمرو نصٌبه لخالد؛ فلزٌد أن ٌؤخذ هذا النصٌب من خالد بالثمن الذي ٌستمر علٌه العمد؛ فإذا كان 

شرٌن أن ٌؤخذ هذا النصٌب لشخصٌن سٌارة واحدة، وباع أحدهما نصٌبه من هذه السٌارة لشخص ثالث فلل
« فإذا ولعت الحدود، وصرفت الطرق»ممن اشتراه بثمنه على ممتضى أول الحدٌث العام؛ لكن لوله تعالى: 

ٌمتضً أن ال شفعة له فً نصٌب شرٌكه فً السٌارة؛ ألنه ال حدود، وال طرق فٌها؛ والمسؤلة ذات خبلؾ 
 معروؾ فً كتب الفمه.

بؽً ذكر ما ٌوجب المبول، والعمل؛ لموله تعالى: } إن كن ٌإمن باهلل والٌوم ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌن - 4
 اآلخر {.
ومنها: أنه ٌنبؽً تحذٌر المإتمن الذي ال ٌعلم بؤمانته إال هللا عّز وجّل من عذاب ٌوم اآلخر إن هو  - ٓٔ

مهن إن كن ٌإمن باهلل لم ٌمم بواجب األمانة؛ لموله تعالى: } وال ٌحل لهن أن ٌكتمن ما خلك هللا فً أرحا
 والٌوم اآلخر {.

 ومنها: إثبات الٌوم اآلخر. - ٔٔ
 ومنها: أن الرجعٌة فً حكم الزوجات؛ لموله تعالى: } وبعولتهن أحك {؛ فؤثبت أنه بعل. - ٕٔ

بعد انتهابه، كموله  فإن لال لابل: أال ٌمكن أن ٌمال: } بعولتهن { فٌما مضى؛ ألن الشًء لد ٌعبر عنه
[ ؛ وهم ال ٌإتونها إال بعد زوال الٌتم؛ كما أنه لد ٌعبر عن الشًء ٕوآتوا الٌتامى أموالهم{ ]النساء: تعالى: }

 [ ؛ وهو إنما ٌعصر عنباً لٌكون خمراً؟ٖٙلبل وجوده، كموله تعالى: }إنً أرانً أعصر خمراً{ ]ٌوسؾ: 
األصل أن الوصؾ متحمك  فالجواب: أن األصل خبلؾ ذلن؛ وال ٌصار إلى خبلؾ األصل إال بدلٌل؛ ألن

فً الموصوؾ حتى ٌتبٌن زوال الوصؾ عنه؛ ولهذا لال أهل العلم: إن الرجعٌة زوجة فً حكم الزوجات؛ 
 وٌنبنً على ذلن أن كل ما ٌترتب على الزوجٌة فهو ثابت للرجعٌة إال أنهم استثنوا بعض المسابل.

ٌرد اإلصبلح؛ لموله تعالى: } إن أرادوا ومن فوابد اآلٌة: أنه ال حك للزوج فً الرجعة إذا لم  - ٖٔ
؛ وهو خبلؾ «إن هذا لٌس على سبٌل الشرط؛ ولكنه على سبٌل اإلرشاد»إصبلحاً{؛ ولال بعض أهل العلم: 

 ظاهر اآلٌة؛ والواجب إبماء اآلٌة على ظاهرها؛ فلٌس له أن ٌراجع إال بهذا الشرط.
 عالى: } أحك بردهن فً ذلن {.ومنها: أنه ال رجعة بعد انمضاء العدة؛ لموله ت - ٗٔ
 ومنها: أن للزوجة حماً كما أن علٌها حماً؛ لموله تعالى: } ولهن مثل الذي علٌهن {. - ٘ٔ
جاء، ولم ٌحدد  ومنها: إثبات الرجوع إلى العرؾ؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ وهكذا كل ما - ٙٔ

 بالشرع فإن مرجعه إلى العرؾ.

                                                           
، كتاب 4٘5، وأخرجه مسلم صٖٕٕٔ: بٌع الشرٌن من شرٌكه، حدٌث رلم 4ٙ ، كتاب البٌوع، باب5ٔٔأخرجه البخاري ص (ٖ)

 [ واللفظ للبخاري.ٖٗٔ] 2ٕٔٗالشفعة، حدٌث رلم  2ٕالمسالاة، باب 



ٕٓ 

 

س؛ وأنه ال ٌنبؽً اإلطبلق فً موضع ٌخشى فٌه من التعمٌم؛ لموله تعالى: ومنها: استعمال االحترا - 5ٔ
} وللرجال علٌهن درجة { أي حموق الرجال أكثر من حموق النساء؛ ولهذا كان على الزوجة أن تطٌع 

[ ٖٗزوجها؛ ولٌس على الزوج أن ٌطٌع زوجته؛ لموله تعالى: }فإن أطعنكم فبل تبؽوا علٌهن سبٌبلً{ ]النساء: 
وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ فالدرجة التً فضل بها الرجال على ؛ 

 النساء فً العمل، والجسم، والدٌن، والوالٌة، واإلنفاق، والمٌراث، وعطٌة األوالد.
ما رأٌت من » أنه لال: األمر األول: العمل ؛ فالرجل عمله أكمل من عمل المرأة؛ ولد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

نالصات عمل ودٌن أذهب للّب الرجل الحازم من إحداكن؛ للن: ما نمصان العمل ٌا رسول هللا؟ لال: ألٌس 
 .(ٔ)«شهادة الرجل بشهادة امرأتٌن؟ فذلن نمصان عملها

 جسم.األمر الثانً: الجسم ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة فً الجسم؛ فهو أنشط من المرأة، وألوى فً ال
إنها نالصة »األمر الثالث: الدٌن ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة فً الدٌن؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لال فً المرأة: 

؛ وفَسر ذلن بؤنها إذا حاضت لم تصّل، ولم تصم ؛ ولهذا ٌجب على الرجل من الواجبات الدٌنٌة ما « فً الدٌن
 ال ٌجب على المرأة، كالجهاد مثبلً.

ر الرابع: الوالٌة ؛ فمد فضل الرجل على المرأة فً الوالٌة؛ فإن هللا سبحانه وتعالى جعل الرجل األم
ً على المرأة؛ فالرجال لوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض؛ ولهذا ال ٌحل أن تتولى  لواما

ست من حموق النساء أبداً، وال ٌفلح ؛ فالوالٌة العامة لٌ-ال وزارة، وال ؼٌر وزارة  -المرأة والٌة عامة أبداً 
 لوم ولَّوا أمرهم امرأة.

األمر الخامس: اإلنفاق ؛ فالزوج هو الذي ٌنفك على المرأة؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "الٌد العلٌا خٌر من الٌد 
 ؛ و )الٌد العلٌا(: هً المعطٌة؛ و )السفلى( : اآلخذة.(ٕ)السفلى"

 ، وعطٌة األوالد ؛ فإن للذكر مثل حظ األنثٌٌن.األمر السادس: المٌراث
ومن فوابد اآلٌة: أن الذٌن لهم درجة على النساء هم الرجال الذٌن هم جدٌرون بهذا الوصؾ؛ وأما  - 2ٔ

من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا ٌكون شراً من المرأة؛ ألنه انتكس من الكمال إلى الدون؛ ومن ثم لعن 
؛ حتى ال ٌعتدي أحد على (ٔ) المتشبهٌن من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجالرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 حك؛ أو على اختصاصات أحد.
 -؛ وما تضمناه من صفة « الحكٌم»، و « العزٌز»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن من أسماء هللا:  - 4ٔ

 ؛ وما ٌترتب على ذلن من أثر.« الحكٌم»؛ والحكمة، والحكم فً -وهً العزة فً )العزٌز( 
 المرآن

ا آتَْيتُ  تَاِن فَِإْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِريٌح بِِإْحَساٍن َوََل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَؤُْخذُوا ِممَّ ُموُهنَّ َشْيئًا إَِلَّ أَْن }الطَََّلُق َمرَّ
ِ فَِإْن ِخْفتُْم  ِ فَََل يََخافَا أََلَّ يُِميَما ُحُدوَد َّللاَّ ِ فَََل ُجنَاَح َللَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ أََلَّ يُِميَما ُحُدوَد َّللاَّ

ِ فَؤُولَئَِن ُهُم الظَّاِلُموَن )  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2ٕٕتَْعتَُدوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ
 التفسٌر:

بعد األخرى، فحكم هللا بعد كل طلمة هو إمسان المرأة  الطبلق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة
بالمعروؾ، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلٌة سبٌلها مع حسن معاملتها بؤداء حمولها، وأال ٌذكرها 

أن تؤخذوا شٌبًا مما أعطٌتموهن من المهر ونحوه، إال أن ٌخاؾ  -أٌها األزواج -مطلمها بسوء. وال ٌحل لكم
                                                           

، كتاب اإلٌمان، باب 4ٕٙ، وأخرجه مسلم صٖٗٓ: ترن الحابض الصوم، حدٌث رلم ٙ، كتاب الحٌض، باب ٕٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .54[ ٕٖٔ] ٕٔٗن بنمص الطاعات، حدٌث رلم : بٌان نمصان اإلٌماٖٗ

، كتاب 2ٗٔ، وأخرجه مسلم ص5ٕٗٔ: ال صدلة إال عن ظهر ؼنى، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الزكاة، باب ٕٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٖٗٓٔ[ 4٘] 2ٖٕٙ: بٌان أن الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى...، حدٌث رلم ٕٖالزكاة، باب 

 .22٘٘: المتشبهٌن بالنساء والمتشبهات بالرجال، حدٌث رلم ٔٙب اللباس، باب ، كتأٓ٘راجع البخاري ص (ٔ)



ٕٔ 

 

موما بالحموق الزوجٌة، فحٌنبذ ٌعرضان أمرهما على األولٌاء، فإن خاؾ األولٌاء عدم إلامة الزوجان أال ٌ
الزوجٌن حدود هللا، فبل حرج على الزوجٌن فٌما تدفعه المرأة للزوج ممابل طبللها. تلن األحكام هً حدود هللا 

فؤولبن هم الظالمون أنفسهم الفاصلة بٌن الحبلل والحرام، فبل تتجاوزوها، ومن ٌتجاوز حدود هللا تعالى 
 بتعرٌضها لعذاب هللا.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
أحدها: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "هشام بن عروة عن أبٌه، أن رجبل لال المرأته: ال أطلمن أبدا، 

، فذكرت له، فؤنزل هللا وال أإٌدن أبدا وكٌؾ ذلن؟ لال: أطلمن، حتى إذا دنا أجلن راجعتن فؤتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
تَاِن{. لال هشام: ولم ٌكن لهم شًء ٌنتهون إلٌه من الطبلق"  .(ٔ)تعالى: }الطَّبلَُق َمرَّ

والثانً: أخرج الطبري بسنده الصحٌح عن عبد هللا بن رباح، عن جمٌلة بنت أبً ابن سلول، أنها كانت 
 ، فمال : " ٌا جمٌلة ، ما كرهت من ثابت ؟ لالت : عند ثابت بن لٌس فنشزت علٌه ، فؤرسل إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص

وهللا ما كرهت منه دٌنا وال خلما ، إال أنً كرهت دمامته! فمال لها : أتردٌن الحدٌمة " لالت : نعم! فردت 
 .(ٕ)الحدٌمة وفرق بٌنهما"

ا امرأة فسؤلتها عن شًء والثالث: أخرج الواحدي عن عن هشام بن عروة، عن أبٌه عن عابشة، أنها أتته
لال: فنزلت: }الطبلق مرتان فإمسان بمعروؾ أو تسرٌح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من الطبلق، لالت: "فذكرت ذلن لرسول هللا 

 .(ٖ)بإحسان{"
تَاِن{]البمرة:  [، أي: عدد الطبلق الذي ٌستحك الزوج فٌه الرّد والرجعة: 4ٕٕلوله تعالى : }الطَّبلُق َمرَّ
 .(ٗ)اثنتان"
لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً أن الطبلق الذي فٌه الرجعة مرتان: بؤن ٌطلك مرة، ثم ٌراجع، ثم ٌطلك مرة،  

 .(٘)ثم ٌراجع"
لال الشوكانً: "أي الطبلق الذي تثبت فٌه الرجعة لؤلزواج هو مرتان أي الطلمة األولى والثانٌة  

ٌمل طلمتان إشارة إلى أنه ٌنبؽً أن ٌكون الطبلق مرة بعد إذالرجعة بعد الثالثة وإنما لال سبحانه }مرتان{ ولم 
 .(ٙ)مرة ال طلمتان دفعة واحدة كذا لال جماعة من المفسرٌن"

تَاِن{]البمرة: ولد اختلؾ المفسرون فً تفسٌر لوله تعالى:   :(5)[ على لولٌن4ٕٕ}الطَّبلُق َمرَّ
فً االثنٌن الرجعة وال ٌملكها فً الثالثة. وهذا  االول: أنه بٌان لعدد الطبلق وتمدٌره بالثبلث ، وأنه ٌملن

 .(ٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وعروة(4)، وابن زٌد(2)لول لتادة

                                                           
، 2ٓ-54، والواحدي فً أسباب النزول: 4ٖ٘/ٗ(:ص 554ٗ، وأخرجه الطبري فً تفسٌره)2ٔٗ/ٕ(:ص ٕٕٙٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)

(، والشافعً وعبد بن 4ٕٔٔح:  - 45ٗ/ٖ( والترمذي )ٕٕٗٔح:  - ٖٓٗوأخرجه اإلمام مالن )الموطؤ برواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى: 
( كلهم من طرٌك هشام به. وهو صحٌح اإلسناد، إال أنه مرسل. )حاشٌة 4ٖٕ/ٔ( والبٌهمً )فتح المدٌر: 5ٕٔ/ٔحمٌد)تفسٌر ابن كثٌر: 

 (.ٙٗ/ٕجامع األصول: 
 .ٙ٘٘/ٗ(:ص 2ٔٓٗ( تفسٌر الطبري)ٕ)
( من 4ٖٕ/ٔ( وابن مردوٌه والبٌهمً )فتح المدٌر: 54ٕ/ٕ)المستدرن: ( والحاكم 45ٗ/ٖ، وأخرجه الترمذي )2ٓ( أسباب النزول: ٖ)

 (.٘ٓٗرلم:  -( 52ٖ/ٕطرٌك ٌعلى بن شبٌب المكً به. وإسناده ضعٌؾ بسبب ٌعلى )تمرٌب التهذٌب: 
 .5ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .4ٕٗ-4ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 ٓٗ٘/ٗ(: 52ٕٗ(، و)52ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 ٓٗ٘/ٗ(:ص 52ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٔٗ٘-4ٖ٘/ٗ(:ص 554ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 ٓٗ٘/ٗ(:ص 52ٗٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



ٕٕ 

 

وذلن ألن "أهل الجاهلٌة وأهل اإلسبلم لبل نزولها لم ٌكن لطبللهم نهاٌة تبٌن باالنتهاء إلٌها امرأته منه  
م بانتهاء الطبلق إلٌه على الرجل امرأتَه ما راجعها فً عدتها منه ، فجعل هللا تعالى ذكره  لذلن حدًّا ، حرَّ

 .(ٕ)المطلمة ، إال بعد زوج ، وجعلها حٌنبذ أملن بنفسها منه"
، وعبد  (ٖ)الثانً: أنه بٌان لسنة الطبلق أن ٌولع فً كل لول طلمة واحدة ، وهو لول عبد هللا بن مسعود

 .(٘)، و مجاهد(ٗ)هللا بن عباس
ول األول، ألنه أولى بظاهر اآلٌة، و"اآلٌة إنما هً دلٌل على عدد الطبلق الذي ٌكون والراجح هو الم 

به التحرٌم ، وبُطوُل الرجعة فٌه ، والذي ٌكون فٌه الرجعة منه. وذلن أن هللا تعالى ذكره لال فً اآلٌة التً 
ؾ عباده المدَر الذي به تحُرم المرأة على تتلوها : }فَإِْن َطلَّمََها فبَل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح  ٌَْرهُ{، فعرَّ َزْوًجا َؼ

ولم ٌبٌن فٌها الولَت الذي ٌجوز الطبلق فٌه ، والولَت الذي ال ٌجوز ذلن فٌه ، فٌكون  -زوجها إال بعد زوجٍ 
ًها تؤوٌُل اآلٌة إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن لال بمثل لولهما فٌه"  الى أعلم.. وهللا تع(ٙ)موجَّ

 .(5)[، "أي لٌس لكم بعد المرتٌن إال اإلمسان بالمعروؾ"4ٕٕلوله تعالى: }فَإِْمَساُن بَِمْعُروٍؾ{]البمرة: 
 .(2)لال الصابونً: أي:"ولٌس بعدهما إال المعاشرة بالمعروؾ مع حسن المعاملة" 
أي بما هو معروؾ عند لال الشوكانً:" أي فؤمسان بعد الرجعة لمن طلمها زوجها طلمتٌن بمعروؾ  

 .(4)الناس من حسن العشرة"
 .(ٓٔ)"-لال ابن عثٌمٌن: " فعلٌكم إمسان بمعروؾ، أي: بما ٌتعارفه الناس من العشرة الطٌبة الحسنة  
 .(ٔٔ)لال الضحان:"المعروؾ : أن ٌحسن صحبتها" 
 .(ٕٔ)فٌحسن صحابتها "لال ابن عباس:" لٌتك هللا فً التطلٌمة الثالثة، فإما أن ٌمسكها بمعروؾ  
 .(ٖٔ)[، أي:"أو الطبلق بإحسان"4ٕٕلوله تعالى:} أَْو تَْسِرٌُح بِإِْحَساٍن{]البمرة: 
 .(ٗٔ)لال الشوكانً: " أي بترن الرجعة بعد الثانٌة حتى تنمضً عدتها" 
 .(٘ٔ)لال الصابونً: ٌعنً: "بؤال ٌظلمها من حمها شٌباً وال ٌذكرها بسوء وال ٌنفّر الناس عنها" 
الطبلق: } فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو لال ابن عثٌمٌن: " أي إطبلق لهن؛ وهو كموله تعالى فً سورة  

 .(ٙٔ)( هنا أن ٌمتعها بشًء ٌجبر كسرها، وٌطٌب للبها"[؛ والمراد بـ )اإلحسانٕفَاِرلُوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ{]الطبلق: 
 .(ٔ)حمها شٌبًا"لال ابن عباس:" ٌسرحها ، وال ٌظلمها من  

                                                                                                                                                                                             
 ٔٗ٘/ٗ(:ص 52٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٖ٘-2ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 ٔٗ٘/ٗ(:ص 52ٙٗ)(انظر: تفسٌر الطبريٖ)
 .ٕٗ٘/ٗ(:ص 525ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٗ٘/ٗ(:ص 524ٗ(، و)522ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٓٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 4)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٗ (:ص544ٗ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
. عن المثنى لال ، حدثنا عبد هللا بن صالح لال ، حدثنً معاوٌة بن صالح ، عن علً بن أبً طلحة ، عن ابن 2ٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)

 عباس.
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)
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 .(ٕ)لال السدي: " اإلحسان : أن ٌوفٌها حمها ، فبل ٌإذٌها ، وال ٌشتمها" 
لال الضحان:" التسرٌح بإحسان : أن ٌدعها حتى تمضً ِعدَّتها ، وٌعطٌها مهًرا إن كان لها علٌه إذا  

 .(ٖ)طلَّمها. فذلن التسرٌح بإحسان ، والمتعة على لَْدر المٌسرة"
الشوكانً: " عدد الطبلق الذي تثبت فٌه الرجعة مرتان، ولد اختلؾ أهل العلم فً إرسال الثبلث لال  

دفعة واحدة هل ٌمع ثبلثا أو واحدة فمط فذهب إلى األول الجمهور وذهب إلى الثانً من عداهم وهو الحك ولد 
 .(ٗ)لررته فً مإلفاتً تمرٌرا بالؽا وأفردته برسالة مستملة"

 .(ٔ()٘) ماء بؤن الطبلق على لسمٌن من حٌث الصٌؽة: الصرٌح والكناٌةولد ذكر العل 

                                                                                                                                                                                             
 .2ٗ٘/ٗ(:ص 2ٓٔٗالطبري)( تفسٌر ٔ)
 .2ٗ٘/ٗ(:ص 2ٖٓٗ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٗ٘-2ٗ٘/ٗ(: ص2ٓٗٗ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
(  إن المتؤمل فً حال المجتمعات اإلسبلمٌة ٌلحظ تزاٌداً مطردا فً نسب الطبلق، حتى وصلت النسب إلى مستًو ال ٌمكن تمبله فً بعض ٘)

لعل من جملة األسباب التً أدت إلى ذلن جهل كثٌر من الناس بؤحكام الطبلق، ومتى ٌمع الطبلق، ومتى ال ٌمع، البلدان اإلسبلمٌة، و
وألفاظه إلى ؼٌر ذلن، وبناء علٌه كان ال بد من إطبللة فمهٌة على بعض أحكام الطبلق، ومن تلن األحكام معرفة أنواع الطبلق وألسامه، 

 دة باعتبارات عدة، فنمول: وٌمكن أن ٌمسم الطبلق إلى ألسام ع
 (:5٘ٔ-5ٔٔ/ٕ، وتحفة الفمهاء، السمرلندي: 52ٕ/5أوال: ألسام الطبلق من حٌث الصفة)انظر: المؽنً: )

الطبلق السنً: وهو أن ٌطلك الرجل المرأة فى طهر لم ٌجامعها فٌه طلمة واحدة وٌتركها حتى تنمضً عدتها فبل ٌطلمها طلمة أخرى  -ٔ 
"وال خبلؾ فً أنه إذا طلمها فً طهر لم ٌصبها فٌه ، ثم تركها حتى تنمضً عدتها ، أنه مصٌب  عدة، لال ابن لدامة: وهً ال زالت فً ال

 .ٔللسنة ، مطلك للعدة التً أمر هللا بها . لاله ابن عبد البر ، وابن المنذر"
معها فٌه، أو ٌطلمها ثبلثاً فً كلمة واحدة فٌمول: الطبلق البدعً: وهو أن ٌطلك الرجل امرأته وهً حابض أو نفساء، أو فى طهر لد جا-ٕ

 أنت طالك ثبلثاً، أو ثبلثاً فً كلمات متفرلة فٌمول: أنت طالك، طالك، طالك.
والطبلق البدعً كالسنً عند عامة أهل العلم من حٌث ولوعه، ومن أهل العلم من ال ٌولعه، ولٌس الممام هنا ممام تفصٌل لذلن، إذ  

 م الطبلق كما تمدم. الممصود بٌان ألسا
 ثانٌا: ألسام الطبلق من حٌث الرجعة وعدمها: 

الطبلق الرجعى: وهو ما ٌملن معه الزوج حك مراجعة مطلمته فً عدتها من ؼٌر استبناؾ عمد جدٌد، وهو ما كان دون الثبلث فً المدخول 
 : "لمد راجعتن".عدتها، وٌكفٌه أن ٌمول لها  بها، وبدون عوض، فٌثبت له حك الرجعة ما دامت فً

 الطبلق البابن: وهو الذى ال ٌملن المطلك معه حك الرجعة ، وٌمع الطبلق بابناً فً صور هً:
 أن ٌطلمها طبللاً رجعٌاً، فبل ٌراجعها حتى تنمضً عدتها. -ٔ
 أن ٌطلمها على مال تدفعه مخالعة. -ٕ
 أن ٌطلمها لبل الدخول بها. -ٖ
أو متفرلات فً المجلس، أو ٌطلمها ثالثة بعد اثنتٌن لبلها؛ فتبٌن منه بٌنونة كبرى، فبل تحل له حتى تنكح  أن ٌطلمها ثبلثاً فً كلمة واحدة، -ٗ

 زوجاً ؼٌره.
 ثالثا: ألسام الطبلق من حٌث الصٌؽة: 

، أو أنت مطلمة  الطبلق الصرٌح: وهو ما ال ٌحتاج المطلك معه إلى نٌة الطبلق، بل ٌكفً فٌه لفظ الطبلق الصرٌح كؤن ٌمول: أنت طالك-ٔ
بو ، أو لد طلمتن ، أو الطبلق له الزم ، وما عدا ذلن من ألفاظ الطبلق مما ٌستعمل فٌه فهو كناٌة ، وبهذا لال أبو حنٌفة. ولال الماضً أ

فعً : الحسن : صرٌح ألفاظ الطبلق كثٌرة ، وبعضها أبٌن من بعض : الطبلق والسراح والفراق والحرام والخلٌة والبرٌة. ولال الشا
[ ٕالطبلق : الصرٌح ثبلثة ألفاظ ، وهو ما ورد به المرآن من لفظ الطبلق والسراح والفراق ، لال هللا تعالى : }أَْو فَاِرلُوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ{ ]

{ ]الطبلق :  ز: "لو كان الطبلق ألفا ما أبمت البتة منه [. ولد لال عمر بن عبدالعزٌٔولال : }أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{ ولال : }فََطلِّمُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ
(، ولد روي عن علً لال : " اْلَخِلٌَّةُ َواْلبَِرٌَّةُ َواْلبَتَّةُ َواْلبَابُِن ٖٔٗ/ٔ:  5ٓٔٔشٌبا ، فمن لال : البتة ، فمد رمى الؽاٌة المصوى".)موطؤ مالن 

 ( من حدٌث الشعبً.ٖٗٗ/5لسنن الكبرى: َواْلَحَراُم إِذَا نََوى فَُهَو بَِمْنِزلَِة الثَّبَلِث".)كتاب ا
ال الطبلق الكناٌة: وهو ما ٌحتاج فٌه إلى نٌة الطبلق، إذ اللفظ ؼٌر صرٌح فى الداللة علٌه كؤن ٌمول: "الحمً بؤهلن"، أو ؼٌر ذلن، فهنا  -ٕ

 بد فً ولوع الطبلق من نٌة الطبلق، فلو لال لم أنو بهذا اللفظ الطبلق لبل منه ولم ٌمع طبللا.
والفرق بٌنهما أن الصرٌح ال ٌفتمر إلى نٌة ، بل بمجرد اللفظ ٌمع الطبلق ، والكناٌة تفتمر إلى نٌة ، والحجة لمن لال : إن الحرام   

والخلٌة والبرٌة من صرٌح الطبلق كثرة استعمالها فً الطبلق حتى عرفت به ، فصارت بٌنة واضحة فً إٌماع الطبلق ، كالؽابط الذي 



ٕٗ 

 

[، وذكروا 4ٕٕولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}فَإِْمَساُن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌُح بِإِْحَساٍن{]البمرة: 
 :(ٕ)فٌه لوالن

، وهذا التفسٌر نمله (٘)ولتادة، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)األول : أن هذا فً الطلمة الثالثة.  وهذا لول عطاء
 .(ٕ)عن الجمهور (ٔ)وؼٌره (5)(ٙ)الطبري

                                                                                                                                                                                             
ن األرض ، ثم استعمل على وجه المجاز فً إتٌان لضاء الحاجة ، فكان فٌه أبٌن وأظهر وأشهر منه فٌما وضع له ، وضع للمطمبن م

 وكذلن فً مسؤلتنا مثله. 
ٌَْرهُ ( َوَضابُِط ذَِلَن :  " (:4ٔٗ/ٖولد جاء فً " حاشٌة البجٌرمً على الخطٌب " ) أَْن ٌَُكوَن ِللَّْفِظ إْشعَاٌر لَْولُهُ : ) َوُهَو َما ٌَْحتَِمُل الطَّبَلَق َوَؼ

  .لَِرٌٌب بِاْلفُْرلَِة ، َولَْم ٌَِشْع اْستِْعَمالُهُ فٌِِه َشْرًعا َواَل ُعْرفًا " انتهى
ًَّ فًِ الطَّبلِق ُهَو : َما لَْم ٌُوَضعِ اللَّْفُظ لَ  (: "ٕٙ/4ٕوجاء فً " الموسوعة الفمهٌة " ) ٌَْرهُ ، فَإِذَا لَْم َكَما اتَّفَمُوا َعلَى أَنَّ اْلِكنَابِ هُ ، َواْحتََملَهُ ، َوَؼ

ٌء " انتهى ًْ "كل ما ٌحتمل الفراق ، فهو كناٌة "  :  ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا .ٌَْحتَِمْلهُ أَْصبل لَْم ٌَُكْن ِكنَاٌَةً ، َوَكاَن لَْؽًوا لَْم ٌَمَْع بِِه َش
 (.5ٓ/ٖٔانتهى من " الشرح الممتع " )

طبلق بؤلفاظ الكناٌات ، إال بشرطٌن : أن ٌنوي الشخص الطبلق ، وأن ٌؤتً بلفظ دال علٌه ، فلو تلفظ الشخص بلفظ ال وال ٌمع ال  
 ٌدل على الطبلق ال شرعاً وال عرفاً ، وكانت نٌته من ذلن اللفظ : الطبلق ، فإنه ال ٌمع طبلله

ٌِْن َعِن اآْلَخِر ، لَْم ٌَمَعِ الطَّبَل َواَل ٌَمَُع الطَّبَلُق بِِه َحتَّ  "لال ابن المٌم رحمه هللا: ٌِْه ، فَلَِو اْنفََرَد أََحُد اأْلَْمَر ًَ بِلَْفٍظ َداّلٍ َعلَ ُق ، َواَل ى ٌَْنِوٌَهُ ، َوٌَؤْتِ
، لَِكْن ٌَْختَِلُؾ بِاْختبَِلِؾ اأْلَْشَخاِص َواأْلَْزِمنَِة  َوتَْمِسٌُم اأْلَْلفَاِظ إِلَى َصِرٌحٍ َوِكنَاٌٍَة ، َوإِْن َكاَن تَْمِسًٌما َصِحًٌحا فًِ أَْصِل اْلَوْضعِ  . اْلِعتَاقُ 

ٌَْس ُحْكًما ثَابِتًا ِللَّْفِظ ِلذَاتِِه ، فَُربَّ لَْفٍظ َصِرٌحٍ ِعْنَد لَْوٍم، ِكنَاٌَةٌ ِعْنَد آَخرِ  ٌْرِ َواأْلَْمِكنَِة ، فَلَ ذَِلَن  ٌَن ، أَْو َصِرٌٌح فًِ َزَماٍن أَْو َمَكاٍن ، ِكنَاٌَةٌ فًِ َؼ
َماِن َواْلَمَكانِ   ِكنَاٌَةً ، فبََل ٌَُسوُغ أَْن ٌُمَاَل إِنَّ َمْن َواْلَوالُِع َشاِهٌد بِذَِلَن ، فََهذَا لَْفُظ السََّراحِ اَل ٌََكاُد أََحٌد ٌَْستَْعِملُهُ فًِ الطَّبَلِق ، اَل َصِرًٌحا َوالَ  . الزَّ

 (.4ٕٔ/٘، نََواهُ أَْو لَْم ٌَْنِوِه..."انتهى من " زاد المعاد " ) تََكلََّم بِِه ، لَِزَمهُ َطبَلُق اْمَرأَتِهِ 
  . ولد نمل عن اإلمام أحمد رحمه هللا ما ٌفٌد أن الدعاء الذي ٌدل على الطبلق ٌكون من ألفاظ الطبلق

ْنٌَا َواآْلِخَرةِ، فمَالَ  ٌْنَن فًِ الدُّ ٌْنًِ َوبَ ُ بَ َق َّللاَّ ءٍ فإنه سبل عمن لال لزوجته : فَرَّ ًْ ٌَْس بَِش  " . " : " إْن َكاَن ٌُِرٌُد أنه ُدَعاًء ٌَْدُعو بِِه فَؤَْرُجو أَنَّهُ لَ
 (.52ٗ/2( ، "اإلنصاؾ" )4ٖٕمسابل أبً داود لئلمام أحمد" )ص

ٌْبًا َمَع نٌَِِّة الدَُّعاِء، فََظاِهُرهُ  : ( لاببل2ٖ/4ولد علك علٌه ابن مفلح فً " الفروع" ) ْطبَلِق، بِنَاًء  "فَلَْم ٌَْجعَْلهُ َش ٌء َمَع نٌَِِّة الطَّبَلِق ، أَْو اإْلِ ًْ أَنَّهُ َش
 َعلَى أَنَّ اْلِفَراَق َصِرٌٌح ، أَْو ِلْلمَِرٌنَِة". 

ْطبَلِق ِلْلمَِرٌنَِة ،  "فََهِذِه اْلَمَسابُِل الثَّبَلُث اْلُحْكُم فٌَِها َسَواٌء، َوَظَهَر أَنَّ فًِ كُّلِ َمْسؤَلَةٍ  : ثم ذكر ما ٌشبه هذه المسؤلة ثم لال ٌِْن: َهْل ٌَْعَمُل بِاإْلِ لَْولَ
ًَ تَُدلُّ َعلَى النٌَِِّّة، أَْم تُْعتَبَُر النٌَِّّةُ؟" انتهى  . َوِه

ت ومعنى هذا : أن الدعاء بـ "فرق هللا بٌن وبٌنن فً الدنٌا واآلخرة" هو من كناٌات الطبلق ، ولد نمل عن اإلمام أحمد رواٌتان فً كناٌا
 . لطبلق، وأن المول الراجح هو أن كناٌات الطبلق ال ٌمع بها الطبلق إال بالنٌة ، وال تكفً المرٌنة ، وهللا تعالى أعلما

 رابعا: ألسام الطبلق من حٌث التنجٌز والتعلٌك:
 . الطبلق المنجز: هو ما تطلك به الزوجة فى الحال، كموله: "أنت طالك"، فبل ٌعلك ولوع الطبلق على أمر ما-ٔ
الطبلق المعلك: هو ما رتب ولوع الطبلق فٌه على حصول أمر فً المستمبل، بؤداة من أدوات الشرط مثل إن، وإذا ، ومتى، ولو  -ٕ

ونحوها، كؤن ٌمول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فبلن فؤنت طالك، أو إذا سافرت إلى بلدن فؤنت طالك، أو إن خرجت السوق فؤنتً طالك، 
 فؤنت طالك، فبل ٌمع الطبلق إلى عند حصول ذلن األمر.  أو متى زرت فبلنة

( ولد أُثٌر فى هذه األٌام فتوى شاذة تمس الحرمات التى نهى هللا عن لربها واألبضاع التً جاء الدٌن الحنٌؾ بصٌانتها وحفظها. وظهر ٔ)
اصفة سترفعه ونسى انها لاصفة تُردي به فى واد بٌننا من تجّرء على الفتٌا فى مسابل الطبلق ، وركب ظهور العواصؾ، ظناً منه أن الع

سحٌك ، فنفث الفتاوى الشاذة ببل علم واجتهد مع النص واستمرار األحكام وأظهر كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر األلوال. 
 وراح ٌبعث فى ألوال مهجورة ضررها أكبر من نفعها. 

بؤن الطبلق بالمول الصرٌح ال ٌمع إال عند توثٌمه لدى الجهات المختصة وفى حضور  الرد على من أفتىوسوؾ نتناول فً فوابد اآلٌة: 
 الشهود. وهللا المستعان.

 وما بعدها. ٗٗ٘/ٗ، وتفسٌر الطبري: 4ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٗٗ٘/ٗ(:ص54ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٗ٘/ٗ(:ص 54ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗ٘/ٗ(:ص54٘ٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٘)
 . 54٘ٗ-54ٓٗرلم:  ٙٗ٘-ٗٗ٘/ٗ( جامع البٌان للطبري: ٙ)
. وبعد أن ذكر المول الثانً، علّك علٌه لاببل: " وهذا مذهب مما ٌحتمله ظاهُر التنزٌل ، 5ٗ٘/ٗ( وهو اختٌار الطبري، انظر: تفسٌره: 5)

رواه إسماعٌل بن سمٌع ، عن أبً رزٌن ، فإّن اتباع الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أولى بنا من لوال الخبُر الذي ذكرته عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، الذي 
بعد ذلن إذا ؼٌره، فإْذ كان ذلن هو الواجب ، فبٌٌِّن أن تؤوٌَل اآلٌة : الطبلُق الذي ألزواج النساء على نسابهم فٌه الرجعة ، مرتان. ثم األمُر 
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 .(ٖ)لال الكرمانً: "أو التسرٌح بإحسان: عام ٌتناول إٌماع الثبلث دفعة" 
عن أبً رزٌن لال ، أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجل فمال : ٌا رسول هللا  (ٗ) وٌسند المول ما أخرجه الطبري وؼٌره 

ه : }الطبلق مرتان فإمسان بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان{ فؤٌن الثالثة ؟ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " إمساٌن أرأٌت لول
 . (٘)بمعروؾ ، أو تسرٌٌح بإحسان " هً الثالثة"

، ولد وصله (ٙ)لال الحافظ ابن حجر: " وسنده حسن لكنه مرسل؛ ألن أبا رزٌن ال صحبة له 
 .(ٓٔ)("4)لكنه شاذ، واألول هو المحفوظ (2)من وجه آخر عن إسماعٌل فمال: عن أنس (5)الدارلطنً

والثانً : أنه عنى هللا بذلن الداللة على ما ٌلزمهم لهن بعد التطلٌمة الثانٌة من مراجعة بمعروؾ أو 
، (ٔٔ)تسرٌح بإحسان ، بترن رجعتهن حتى تنمضً عدتهن ، فٌصرن أملن ألنفسهن. وهو لول السدي

 .(ٖٔ)(ٕٔ)ضحانوال

                                                                                                                                                                                             
إما إمساٌن بمعروؾ ، وإما تسرٌح منهم لهن بإحسان بالتطلٌمة الثالثة حتى تبٌَن منهم ، فٌبطل ما كان لهم علٌهّن من راجعوهن فً الثانٌة ، 

 الرجعة ، وٌصرن أملن بؤنفسهن منهن ".
 . 4ٗٔ-4ٖٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٕٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2٘ٔ/2ٔ( االستذكار البن عبد البر: ٔ)
: "... فهو لول مجاهد وعطاء وجمهور السلؾ وعلماء األمصار"، وحكى اإلجماع على ذلن ابن 4ٗٔ-4ٖٔ/ٕ( لال أبو حٌان فً البحر: ٕ)

لئِلجماع نظر؛ إذ -رحمه هللا-، وفً حكاٌته2ٕٔ-5ٕٔ/ٖ، وانظر: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2٘ٔ/2ٔعبد البر فً االستذكار: 
: -مخطوط-، البسٌط للو احدي4ٖٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 4ٖ٘/ٗر، انظر: جامع البٌان للطبري: المسؤلة فٌها خبلؾ مشهو

، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5٘ٔ/ٕب، التمام لما صح فً الرواٌتٌن والثبلث واألربع عن اإلمام للماضً أبً حسٌن بن أبً ٌعلى: 4ٖٔ/ٔ
ب، وابن جرٌر فً جامع البٌان: ٖٓرها. وهو اختٌار مماتل فً تفسٌره: ، وؼٌٖٕ٘-ٕٕ٘، اإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: ٘ٓٔ/ٙ
، 5٘٘/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 4ٗٔ/ٕ، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: 44ٔ-42ٔ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 5ٗ٘/ٗ

 ، وؼٌرهم. ٕٓ/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٖٖ٘/ٔوالشوكانً فً فتح المدٌر: 
 . 2ٕٔ/4ٔلكرمانً لصحٌح البخاري: ( شرح اٖ)
: -تحمٌك األعظمً-، وسعٌد بن منصور فً سننه5ٕٕٔرلم:  5٘ٙ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-( كابن أبً حاتم فً التفسٌرٗ)

، والنحاس فً الناسخ 4ٖ/ٔ، وعبد الرزاق فً التفسٌر: ٖٓٗ/5، والبٌهمً فً السنن الكبرى: 5٘ٗٔ-ٙ٘ٗٔرلم:  ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔ
 4٘ٗ/ٔ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: 5٘ٔ/ٗ، وابن أبً شٌبة فً مصنفه: ٕٓٓ/ٔ، ومعانً المرآن: 4ٖٕرلم:  ٓ٘/ٕلمنسوخ: وا

 وزاد نسبته لوكٌع وأحمد وأبً داود فً ناسخه وابن المنذر وابن مردوٌه. 
 .  وهو حدٌث مرسل ضعٌؾ.٘ٗ٘/ٗ(: 54ٖٗ)-(54ٔٗ( تفسٌر الطبري)٘)
، وانظر ما كتبه البلحم ٘ٗ٘/ٗ، وأحمد شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث الطبري: 4ٔٔ/ٔفه ابن العربً فً أحكام المرآن: ( للت: ولذا ضعٙ)

، والؽامدي فً تخرٌجه ألحادٌث وآثار المسم الثانً من سورة البمرة من تفسٌر ابن أبً ٔ٘-ٓ٘/ٕفً تحمٌمه للناسخ والمنسوخ للنحاس: 
 . 5٘ٙ/ٕحاتم: 

علً بن عمر بن أحمد بن مهدي البؽدادي الدارلطنً، إمام زمانه، حافظ عصره، شٌخ اإلسبلم، انتهى إلٌهم علم األثر ( هو: أبو الحسن 5)
هـ، له مصنفات أشهرها: السنن، وعلل الحدٌث. انظر: تارٌخ بؽداد 2ٖ٘والمعرفة بالعلل مع الصدق والثمة وصحة االعتماد، توفً عام: 

 . 44ٔ/ٖ، تذكرة الحفاظ له أٌضاً: 4ٗٗ/ٙٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 45ٕ/ٖبن خلكان: ، وفٌات األعٌان الٖٗ/ٕٔللخطٌب: 
 . ٖٓٗ/5، وهو عن أنس عند البٌهمً فً السنن الكبرى أٌضاً: ٗ/ٗ( سنن الدار لطنً: 2)
مرسل عن النبً صلى عمٌب حدٌث أنس: )كذا لال عن أنس، والصواب عن إسماعٌل بن سمٌع عن أبً رزٌن  ٗ/ٗ( لال الدار لطنً: 4)

، ولال العبلمة شمس الحك العظٌم آبادي فً التعلٌك المؽنً على ٖٓٗ/5هللا علٌه وسلم( ونحواً من ذلن لال البٌهمً فً السنن الكبرى: 
افظ ابن حجر )الحدٌث رواه البٌهمً وابن مردوٌه من طرٌك عبد الواحد بن زٌاد مثله سنداً ومتناً(، لال الح ٗ/ٗ: -بهامش السنن-الدارلطنً

: )وهو فً المراسٌل ألبً داود كذلن، لال عبد الحك: المرسل أصح، ولال ابن المطان: المسند أٌضاً صحٌح، ٕٔٗ/ٖفً التلخٌص الحبٌر: 
 وال مانع أن ٌكون له فً الحدٌث شٌخان(. 

 .52ٕ/4( الفتح: ٓٔ)
 .5ٗ٘-.ٙٗ٘/ٗ(:ص54ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٗ(:ص542ٗ(، و)545ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
، الجامع ألحكام المرآن ٘ٓٔ/ٙ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٕٙ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 4ٕٗ/ٔ(وانظر: النكت والعٌون للماوردي: ٖٔ)

 ،٘ٓٔ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 5٘ٔ/ٕ، وؼٌرها. وهو اختٌار الماضً أبً حسٌن ابن أبً ٌعلى فً التمام: 5ٕٔ/ٖللمرطبً: 
 ، وؼٌرهم. 5ٕٓ/ٔوالبؽوي فً معالم التنزٌل: 
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من الشافعٌة فً كتاب: )أحكام المرآن( له لول السدي،  (ٔ)لال ابن حجر: " ولد رجح إلكٌا الهراسً 
ودفع الخبر لكونه مرسبلً، وأطال فً تمرٌر ذلن بما حاصله أن فٌه زٌادة فابدة، وهً بٌان حال المطلمة وأنها 

 . (ٕ)ن لوله تعالى: }فَإِْن َطلَّمََها{اهـ"تَبٌِن إذا انمضت عدتها، لال: وتإخذ الطلمة الثالثة م
من حدٌث ابن  (ٖ)ثم لال الحافظ: "واألخذ بالحدٌث أولى، فإنه مرسل حسن ٌعتضد بما أخرجه الطبري 

عباس بسند صحٌح، لال: "إذا طلك الرجل امرأته تطلٌمتٌن فلٌتك هللا فً الثالثة، فإما أن ٌمسكها فٌحسن 
 .(ٗ)"ا من حمها شٌباً"صحبتها أو ٌسرحها فبل ٌظلمه

للت: لول ابن عباس ال ٌدل على أكثر من أن التسرٌح ٌراد به التطلٌك، وهو أمر مسلم به إذ ال ذكر  
لآلٌة فً أثره، وال ٌلزم منه كون المراد بالتسرٌح فً اآلٌة التطلٌك، ومرسل أبً رزٌن ضعٌؾ لئِلرسال فإن 

: }فَإِْن َطلَّمََها فبَل تَِحلُّ لَهُ ِمْن -عز وجل-، وٌحمل الطبلق فً لولهثبت فهو المول وال لول ألحد بعد لوله ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَْرهُ{ على أنه التسرٌح فً لوله: }فَإْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{، وٌكون  بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َؼ

ً ؼٌره، وإن لم ٌثبت فالموالن المعنى: فإن سرحها التسرٌحة الثالثة فبل تحل ل ه من بعده حتى تنكح زوجا
 محتمبلن.

 : (٘)هو لول السدي والضحان، وذلن لوجوه أربعة، ذكرها الرازي فً تفسٌره -وهللا أعلم-والراجح  
أحدها: أن الفاء فً لوله: }فَإِْن َطلَّمََها{ تمتضً ولوع الطلمة متؤخرة عن التسرٌح، فلو كان المراد 

 ح هو الطلمة الثالثة لكان لوله: فإن طلمها طلمة رابعة وذلن ال ٌجوز. بالتسرٌ
والثانً: أنه فً حال حمل التسرٌح فً اآلٌة على ترن المراجعة فً العدة تكون اآلٌة متناولة لجمٌع 

[ أو ال 4ٕٕ]البمرة:األحوال؛ ألنه بعد الطلمة الثانٌة إما أن ٌراجعها وهو المراد بموله: }فَإْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ{ 
[ أو ٌطلمها الثالثة وهو المراد بموله }فَإِْن َطلَّمََها{ 4ٌٕٕراجعها وهو المراد بموله: }تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{ ]البمرة:

 [.ٖٕٓ]البمرة:
والثالث:أن ظاهر لفظ التسرٌح ٌدل على اإلرسال واإلهمال مما ٌدل على أن حمل التسرٌح فً اآلٌة على 

 أولى من حمله على التطلٌك. عدم المراجعة
ٌْبًا{ ]البمرة: ٌْتُُموُهنَّ َش ا آتَ [ والمراد به 4ٕٕوالرابع: أنه لال بعد ذكر التسرٌح: }َوال ٌَِحلُّ لَُكْم أَْن تَؤُْخذُوا ِممَّ

 الحلػ، وال ٌصح الخلع بعد الطلمة الثالثة. 
بت الخبر الذي روٌناه فً صحة لال الرازي بعد ذكره تلن الوجوه:"فهذه الوجوه ظاهرة لو لم ٌث 

 .(ٙ)ذلن المول، فإن صح ذلن الخبر فبل مزٌد علٌه"
ٌْباً{]البمرة: لوله تعالى:  ٌْتُُموُهنَّ َش آ آتَ [، أي: "ال ٌحل لكم أٌها األزواج 4ٕٕ}َوالَ ٌَِحلُّ لَُكْم أَن تَؤُْخذُواْ ِممَّ

 .(ٔ)أن تؤخذوا مما دفعتم إِلٌهن من المهور شٌباً ولو للٌبلً"

                                                           
( هو: أبو الحسن عماد الدٌن علً بن دمحم بن علً الطبري المعروؾ بإلكٌا الهراسً، عبلمة فمٌه مفسر، شٌخ الشافعٌة فً عصره، ٔ)

هـ، له تصانٌؾ حسنة منها: أحكام المرآن وشفاء  ٗٓ٘ومدرس النظامٌة، أحد الفصحاء، اتهم بمذهب الباطنٌة وهو بريء، توفً عام: 
، طبمات الشافعٌة ٖٓ٘/4ٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 2ٕٙ/ٖجتهدٌن. انظر: وفٌات األعٌان البن خلكان: المسترشدٌن فً مباحث الم

 . 4ٖٔ/ٔ، طبمات الشافعٌة البن لاضً شهبة: ٖٕٔ/5للسبكً: 
 . 4ٕٗ/ٔ( أحكام المرآن إللكٌا الهراسً: ٕ)
، 5ٕٓٔرلم:  5٘٘/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-التفسٌر، وهو عند ابن أبً حاتم فً 525ٗرلم:  ٕٗ٘/ٗ( جامع البٌان للطبري: ٖ)

 وزاد نسبته البن المنذر.  4ٙٗ/ٔوذكره السٌوطً فً الدر المنثور: 
 .54ٕ-52ٕ/4(الفتح: ٗ)
 .٘ٓٔ/ٙ( انظر:مفاتٌح الؽٌب: ٘)
ن والثبلث واألربع عن اإلمام البن أبً ، التمام لما صح فً الرواٌتٌٖٕٙ/ٔ. وانظر: زاد المسٌر البن الجوزي: ٘ٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)

، 5ٕٓ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 44ٔ-42ٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٕٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 5٘ٔ/ٌٕعلى: 
 ، وؼٌرها. 4ٕٗ/ٕأحكام المرآن إللكٌا الهراسً: 
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لطبللكم  -لال الطبري: " وال ٌحل لكم أٌها الرجال ، أن تؤخذوا من نسابكم ، إذا أنتم أردتم طبللهن  
وفرالكم إٌاهن شٌبا مما أعطٌتموهن من الصداق ، وسمتم إلٌهن ، بل الواجب علٌكم تسرٌحهن بإحسان ، 

 .(ٕ)"وذلن إٌفاإهن حمولهن من الصداق والمتعة وؼٌر ذلن مما ٌجب لهن علٌكم
لال الشوكانً: " وتنكٌر }شٌبا{ للتحمٌر أي شٌبا نزرا فضبل عن الكثٌر وخص ما دفعوه إلٌهن بعدم حل  

األخذ منه مع كونه ال ٌحل لؤلزواج أن ٌؤخذوا شٌبا من أموالهن التً ٌملكنها من ؼٌر المهر لكون ذلن هو 
ملكها على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إلٌها ال  الذي تتعلك به نفس الزوج وتتطلع ألخذه دون ما عداه مما هو فً

 .(ٖ)ٌحل له كان ما عداه ممنوعا منه باألولى"
 :(ٗ)[، على لولٌن4ٕٕولد اختلؾ أهل العلم فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى: }َوالَ ٌَِحلُّ لَُكْم{]البمرة: 

لى نسابهم من المهر شٌبا على أحدهما:أن الخطاب لؤلزواج، أي ال ٌحل لؤلزواج أن ٌؤخذوا مما دفعوه إ
 وجه المضارة لهن. وهذا لول الجمهور.

والثانً: أن الخطاب فٌه لؤلبمة والحكام لٌطابك لوله }فإن خفتم{، فإن الخطاب فٌه لؤلبمة والحكام وعلى 
 هذا ٌكون إسناد األخذ إلٌهم لكونهم اآلمرٌن بذلن.

هن{، "فإن إسناده إلى ؼٌر األزواج بعٌد جدا ألن إٌتاء والمول األول أولى، وذلن لموله تعالى}مما آتٌتمو 
 .(٘)األزواج لم ٌكن عن أمرهم ولٌل إن الثانً أولى لببل ٌتشوش النظم"

[، أي: "إاِل أن ٌخاؾ الزوجان سوء العشرة 4ٕٕ}إاِلَّ أَن ٌََخافَآ أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)التً أمر هللا تعالى" وأال ٌرعٌا حموق الزوجٌة

لال الشوكانً: " أي ال ٌجوز لكم أن تؤخذوا مما آتٌتموهن شٌبا إال أن ٌخافا عدم إلامة حدود هللا التً  
 .(5)حدها للزوجٌن وأوجب علٌهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة"

 :(2)، على وجهٌن[4ٕٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } إاِلَّ أَن ٌََخافَآ{]البمرة: 
 أحدهما :}ٌَُخافَآ{، لراءة حمزة وحده.

على البناء للمجهول والفاعل محذوؾ، وهو األبمة والحكام، واختاره أبو عبٌد لال لموله }فإن خفتم{  
، والحسن (4)فجعل الخوؾ لؽٌر الزوجٌن، ولد احتج بذلن من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعٌد بن جبٌر

 .(ٓٔ)ضعؾ النحاس اختٌار أبً عبٌد المذكوروابن سٌرٌن، ولد 
 والثانً: } ٌََخافَآ{، بفتح )الٌاء(،  وهً لراءة معظم أهل الحجاز والبصرة.

وذلن بمعنى إال أن ٌخاؾ الرجل والمرأة أن ال ٌمٌما حدود هللا ، ولد ذكر أن ذلن فً لراءة أبً بن  
 .(ٔٔ){كعب : } إاِلَّ أَن ٌظنا أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .4ٗ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٖٕ/ٔالمدٌر: (فتح ٖ)
 .2ٖٕ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٗ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .2ٕٔ( انظر: السبعة: 2)
 .2٘٘/ٗ(:ص 2ٔ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .2ٖٕ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٓٔ)
الحسن بن ٌحٌى لال ، أخبرنا عبد الرزاق لال ، أخبرنا معمر لال ، أخبرنً ثور  . لال الطبري: " حدثنآ٘٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)

، عن مٌمون بن مهران لال : فً حرؾ أبً بن كعب أن الفداء تطلٌمة. لال : فذكرت ذلن ألٌوب ، فؤتٌنا رجبل عنده مصحؾ لدٌم ألبً 
، فإن ظنا أال ٌمٌما حدود هللا فبل جناح علٌهما فٌما افتدت به ال تحل له من  خرج من ثمة ، فمرأناه فإذا فٌه : }إال أن ٌظنا أال ٌمٌما حدود هللا

 (.ٓ٘٘/ٗبعد حتى تنكح زوجا ؼٌره{".)تفسٌر الطبري: 
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والعرب لد تضع )الظن( موضع )الخوؾ(، و)الخوؾ( موضع )الظن( فً كبلمها ، لتمارب معنٌٌهما ،   
 : (ٔ)كما لال أبو الؽول الطهوي

 أتانً كبلم عن نصٌب ٌموله        وما خفت ٌا سبلم أنن عاببً 
 بمعنى : ما ظننت.

 :(ٕ)[، وجوها4ٕٕأاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللاِ {]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }أَن ٌََخافَا  
 .(ٗ)والضحان (ٖ)أحدها : أن ٌظهر من المرأة النُُّشوز وسوء الُخلُك ، وهو لول ابن عباس

ً ، وهو لول ابن عباس ، (5)، والشعبً(ٙ)، والحسن(٘)والثانً : أن ال تطٌع له أمراً ، وال تبّر له لََسما
 .(٘ٔ)ومجاهد (ٗٔ)، وممسم(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، وعامر(ٔٔ)، وعروة(ٓٔ)، والزهري(4)، والربٌع(2)وإبراهٌم

 .(ٙٔ)والثالث : هو أن ٌبدي لسانها أنها له كارهة ، وهو لول عطاء
والرابع : أن ٌكره كل واحد منهما صحبة اآلخر، فبل ٌمٌم كل واحد منهما ما أوجب هللا علٌه من حك 

 . (ٕٓ)، والماسم بن دمحم(4ٔ)وسعٌد بن المسٌب، (2ٔ)،  طاووس(5ٔ)صاحبه. وهو لول عامر
وأولى هذه األلوال بالصواب: "لول من لال : ال ٌحل للرجل أخذ الفدٌة من امرأته على فراله إٌاها ،  

منهما  -فً تفرٌطه فً الواجب علٌه لصاحبه  -حتى ٌكون خوؾ معصٌة هللا من كل واحد منهما على نفسه 
س والحسن ، ومن لال فً ذلن لولهما؛ ألن هللا تعالى ذكره إنما أباح للزوج جمٌعا ، على ما ذكرناه عن طاو

 .(ٕٔ)أخذ الفدٌة من امرأته ، عند خوؾ المسلمٌن علٌهما أن ال ٌمٌما حدود هللا"

                                                           
، وهو شاعر اسبلمً عاش فً  ٓٗ/  ٘و   ٓ٘٘/ٗوتفسٌر الطبري: ٙٗٔ:  ٔومعانً المرآن للفراء  ٙٗ( البٌت فً نوادر أبً زٌد : ٔ)

ولم أجد خبر " نصٌب " و " سبلم " وربما كان نصٌب هذا هو أبو الحجناء نصٌب األسود مولى عبد العزٌز بن  الدولة المروانٌة، 
( ولال له أًٌضا فٌما روى أبو ٕٙٔ:  ٘مروان . فإن أبا الؽول ، كما أسلفت شاعر إسبلمً كان فً الدولة المروانٌة وهجا حمادا)األؼانً 

  ٙٗزٌد فً نوادره ص : 
 لى نصٌب جلده بمساءة إن الصدٌك ٌعاتبولمد مؤلت ع

 وما بعدها. 5٘٘/ ٗ، وانظر: تفسٌر الطبري: 4٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٗ(:ص 2ٓ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .4٘٘/ٗ(:ص 2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5٘٘/ٗ(:ص 2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4٘٘/ٗ(:ص 2ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 2ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 2ٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2٘٘/ٗ(:ص 2ٔ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .4٘٘/ٗ(:ص 2ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص 2ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2٘٘/ٗ(:ص 2ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 2ٕ5ٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٓٙ٘-4٘٘/ٗ(:ص 2ٕ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٙ٘/ٗ(:ص 2ٕ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٙ٘/ٗ(:ص 2ٖٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٗ(:ص 2ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 2ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 2ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .ٕٙ٘/ٗ(:ص 2ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
" الُمْختِلعَاُت والُمْنتَِزَعاُت هُنَّ -ملسو هيلع هللا ىلص  -.  أما طلب الطبلق من أجل التزوج برجل أخرى، فمد لال رسول هللا ٕٙ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)

وب عن الحسن عن أبً هرٌرة.. ٌعنً التً تخالع زوجها لمٌلها . من حدٌث وهٌب عن أٌٗٔٗ/ٕ(:4ٓ4ٗالُمنَافِمَاُت". مسند اإلمام أحمد)
 إلى ؼٌره، ولوله " المنتزعات " : الظاهر أن معناها معنى " المختلعات " : كؤنها تنتزع نفسها من عمد الزواج ومن سلطان الزوج علٌها.
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 [، أي "فإِن خفتم سوء العشرة بٌنهما وأرادت4ٕٕ}فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد هللا{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٔ)الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شًء من المال لزوجها حتى ٌطلمها"

لال الشوكانً: " أي إذا خاؾ األبمة والحكام أو المتوسطون بٌن الزوجٌن وإن لم ٌكونوا أبمة وحكاما  
 .(ٕ)عدم إلامة حدود هللا من الزوجٌن وهً ما أوجبه علٌهما"

ٌِْهَما فٌَِما افتدت بِِه{]البمرة:لوله تعالى: } فبَلَ   " فبل إثم على الزوجٌن فٌما بذلته فداًء [، أي:4ُٕٕجنَاَح َعلَ
 .(ٖ)لنفسها عن الممام معه"

أي ال جناح على الرجل فً األخذ وعلى المرأة فً اإلعطاء، بؤن تفتدي نفسها من ذلن لال الشوكانً:" 
ها ألجله، وهذا هو الخلع ولد ذهب الجمهور إلى جواز ذلن النكاح ببذل شا من المال ٌرضً به الزوج فٌطلم

 . (ٗ)للزوج وانه ٌحل له األخذ مع ذلن الخوؾ وهو الذي صرح به المرآن"
 .(٘)لال الصابونً:"فبل إِثم على الزوج فً أخذه وال على الزوجة فً بذله" 
فً إعطابه.وهذه اآلٌة أصل فً  لال الماسمً: "أي: ال إثم على الزوج فً أخذ ما افتدت به، وال علٌها 
 .(ٙ)الخلع"
وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: "انه ال ٌحل له ما أخذ وال ٌجبر على رده وهذا فً ؼاٌة  

 .(5)السموط"
وإن لٌل: "لماذا جاءت اآلٌة بنفً الجناح علٌهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطبلق حرام على الزوجة  

 .(2)لزوج أٌضاً أن ٌؤخذ شٌباً مما آتاها بدون سبب"بدون سبب؛ وحرام على ا
 : (4)[، وجهان4ٕٕوفً لوله تعالى: }فبَلَ ُجنَاَح َعلٌِهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه{]البمرة: 

 ًّ ، (ٔٔ)، وعطاء (ٓٔ)أحدهما : افتدت به نفسها من الصداق وحده من ؼٌر زٌادة ، وهو لول عل
، (2ٔ)، والحكم (5ٔ)، والشعبً(ٙٔ)، وطاوس(٘ٔ)، وابن المسٌب(ٗٔ)شعٌب، وعمرو بن (ٖٔ)، والزهري(ٕٔ)والربٌع
 .(4ٔ)والحسن

                                                                                                                                                                                             
ٌَْها َرابَِحةُ اْلَجنَِّة ".مسند اإلمام أحمد)وعنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " أٌََُّما اْمَرأَةٍ َسؤَلَْت َزْوَجَها ا ٌِْر َما بَؤٍْس فََحَراٌم َعلَ ( من 55ٕ/٘: 25ٕٗٔلطَّبَلَق ِمْن َؼ

 حدٌث أٌوب عن أبً لبلبة عمن حدثه عن ثوبان.
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .2ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .4ٕٙ-4ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4)
 .5٘٘/ٗ(:ص2ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٗ٘/ٗ(:ص2ٗ2ٗ)-(2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٖٗ٘/ٗ(:ص2ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٗ٘/ٗ(:ص2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٗ٘/ٗ(:ص2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص2٘5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص2٘2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5٘٘-5ٗ٘/ٗ(:ص2٘ٔٗ)-(2ٗ4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص2ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5٘٘/ٗ(:ص2٘ٗٗالطبري)( انظر: تفسٌر 4ٔ)
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، وعبد هللا (ٕ)، وعثمان(ٔ)والمول الثانً : ٌجوز أن تَُخاِلَع زوجها بالصداق وبؤكثر منه ، وهذا لول عمر
 . (2)، والشافعً(5)، ولبٌصة بن ذإٌب(ٙ)، والنخعً(٘)، ومجاهد(ٗ)، وابن عباس(ٖ)بن عمر
"احتجوا لمولهم ذلن بعموم اآلٌة ، وأنه ؼٌر جابزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص إال بحجة ولد  

ٌجب التسلٌم لهالالوا : وال حجة ٌجب التسلٌم لها بؤن اآلٌة مراد بها بعض الفدٌة. دون بعض من أصل أو 
 .(4)لٌاس ، فهً على ظاهرها وعمومها"

ختاره الشوكانً لاببل: "وظاهر المرآن الجواز، لعدم تمٌٌده والمول الثانً هو األفرب إلى الصواب، وا 
 .(ٓٔ)بممدار معٌن وبهذا لال مالن والشافعً وأبو ثور وروى مثل ذلن عن جماعة من الصحابة والتابعٌن"

 :(ٔٔ)ولد اختلؾ العلماء فً نسخها، على لولٌن 
اَل َزْوجٍ َمَكاَن َزوجٍ َوَءاتٌَتُم إِْحَداُهنَّ لِْنَطاراً فبَلَ أحدهما: أن الخلع منسوخ بموله تعالى: }َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبدَ 

 .(ٕٔ)[، وهذا لول بكر بن عبدهللا ٕٓتَؤُْخذُوا ِمْنهُ َشٌباً{ ] النساء : 
 .(ٖٔ)لال الشوكانً: " وهو لول خارج عن اإلجماع وال تنافً بٌن اإلثنٌن" 

 لجمهور. والثانً: أن حكمها ثابت فً جواز الخلع. وهذا لول ا
ًَ بامرأة ناشزة ، فؤمر   ولد روى أٌوب ، عن كثٌر مولى َسُمرة "أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أُتِ

بها إلى بٌت كثٌر ، فحبسها ثبلثاً ، ثم دعاها فمال : كٌؾ وجدت مكانن ؟ لالت : ما وجدُت راحة منذ كنت إال 
 . (ٗٔ)ن لرطها"هذه اللٌالً التً حبستنً، فمال لزوجها : اخلعها ولو م

على سبٌل ما لدمنا  -والراجح هو لول الجمهور، فـ"إذا خٌؾ من الرجل والمرأة أن ال ٌمٌما حدود هللا  
فبل حرج علٌهما فٌما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، من للٌل ما تملكه وكثٌره مما ٌجوز  -البٌان عنه 

. ألن هللا تعالى ذكره لم ٌخص ما أباح لهما من ذلن على للمسلمٌن أن ٌملكوه ، وإن أتى ذلن على جمٌع ملكها
حد ال ٌجاوز ، بل أطلك ذلن فً كل ما افتدت به. ؼٌر أنً أختار للرجل استحبابا ال تحتٌما إذا تبٌن من 
امرأته أن افتداءها منه لؽٌر معصٌة هلل ، بل خوفا منها على دٌنها أن ٌفارلها بؽٌر فدٌة وال جعل. فإن شحت 

 .(٘ٔ)ذلن ،  فبل ٌبلػ بما ٌؤخذ منها جمٌع ما آتاها"نفسه ب
لال الطبري:" فؤما ما لاله بكر بن عبد هللا ، من أن هذا الحكم فً جمٌع اآلٌة منسوخ بموله :}َوإِْن أََرْدتُُم  

ٌْبً  ٌْتُْم إِْحَداُهنَّ لِْنَطاًرا فبَل تَؤُْخذُوا ِمْنهُ َش ا{ فمول ال معنى له ، فنتشاؼل باإلبانة عن اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَ
 خطبه لمعنٌٌن : 

                                                           
 .52٘/ٗ(:ص25ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٕٙ-4ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .55٘/ٗ(:ص2ٙ٘ٗ)-(2ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .54٘، 52٘/ٗ(:ص25ٖٗ(، و)25ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .54٘/ٗ(:ص25ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .52٘-55٘/ٗ(:ص25ٓٗ)-(2ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .55٘/ٗ(:ص2ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .4ٕٙ-4ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .5٘٘/ٗ( تفسٌر الطبري: 4)
 .4ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .4ٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
وأحكام  2ٙجعفر النحاس :  ، وانظر األثران فً: الناسخ والمنسوخ ألب2ًٓ٘/ٗ(:ص 254ٗ(، و)255ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 .4ٖٔ:  ٖوالمرطبً:  4ٕٖ:  ٔللجصاص 
 .4ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٔ)
ٌَْحَن َولَْو ِمْن لُْرِطَها".٘ٓ٘/ٙ(:2٘ٔٔٔ. وفً مصنؾ عبدالرزاق)ٖ٘ٔ/5( كتاب السنن الكبرى: ٗٔ)  : " اْخلَْعَها َو
 . 2ٔ٘-2ٓ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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أحدهما : إجماع الجمٌع من الصحابة والتابعٌن ومن بعدهم من المسلمٌن ، على تخطبته وإجازة أخذ 
 الفدٌة من المفتدٌة نفسها لزوجها ، وفً ذلن الكفاٌة عن االستشهاد على خطبه بؽٌره.

رة النساء " إنما حرم هللا فٌها على زوج المرأة أن ٌؤخذ منها شٌبا مما واآلخر : أن اآلٌة التً فً " سو
آتاها ،  بؤن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من ؼٌر أن ٌكون هنالن خوؾ من المسلمٌن علٌهما ممام أحدهما 

ثبت أن  على صاحبه أن ال ٌمٌما حدود هللا ،  وال نشوز من المرأة على الرجل. و إذا كان األمر كذلن ، فمد
أخذ الزوج من امرأته ماال على وجه اإلكراه لها واإلضرار بها حتى تعطٌه شٌبا من مالها على فرالها حرام 
،  ولو كان ذلن حبة فضة فصاعدا، وأما اآلٌة التً فً " سورة البمرة " فإنها إنما دلت على إباحة هللا تعالى 

 ٌمٌما حدود هللا بنشوز المرأة ، وطلبها فراق الرجل ، ذكره له أخذ الفدٌة منها فً حال الخوؾ علٌهما أن ال
ورؼبته فٌها. فاألمر الذي أذن به للزوج فً أخذ الفدٌة من المرأة فً " سورة البمرة "  ضد األمر الذي نهى 
من أجله عن أخذ الفدٌة فً " سورة النساء " ، كما الحظر فً " سورة النساء " ، ؼٌر اإلطبلق واإلباحة فً 

ة البمرة "،  فإنما ٌجوز فً الحكمٌن أن ٌمال أحدهما ناسخ  إذا اتفمت معانً المحكوم فٌه ، ثم خولؾ " سور
بٌن األحكام فٌه باختبلؾ األولات واألزمنة، وأما اختبلؾ األحكام باختبلؾ معانً المحكوم فٌه فً حال 

ة ، وهو من الناسخ والمنسوخ واحدة وولت واحد ، فذلن هو الحكمة البالؽة ، والمفهوم فً العمل والفطر
 .(ٔ)بمعزل"
ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه{]البمرة:   :(ٕ)[، وجهان4ٕٕولد زعم الفراء أن فً لوله تعالى:} فبََل ُجنَاَح َعلَ
أحدهما: أن ٌكون مرادا به : فبل جناح على الرجل فٌما افتدت به المرأة دون المرأة ، وإن كانا لد ذكرا  

[ وهما من الملح ال ٕٕجمٌعا كما لال فً " سورة الرحمن " : }ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن{ ]الرحمن : 
ا بَلَؽَا مَ  ٌْنِِهَما نَِسٌَا ُحوتَُهَما{ ]الكهؾ : من العذب ، لال : ومثله: }فَلَمَّ [ ، وإنما الناسً صاحب موسى ْٔٙجَمَع بَ

وحده، ومثله فً الكبلم أن تمول : " عندي دابتان أركبهما وأستمً علٌهما "، وإنما تركب إحداهما، وتستمً 
 على األخرى، وهذا من سعة العربٌة التً ٌحتج بسعتها فً الكبلم.

كا جمٌعا فً أن ال ٌكون علٌهما جناح ، إذ كانت تعطً ما لد نفً عن الزوج فٌه والوجه اآلخر: أن ٌشتر
 اإلثم. اشتركت فٌه، ألنها إذا أعطت ما ٌطرح فٌه المؤثم ، احتاجت إلى مثل ذلن.

 .(ٖ)والموالن فٌهما نظر، ولد اعترض علٌهما الطبري فً تفسٌره 
[، أي: "تلن شرابعه فبَل تتجاوزوها بالمخالفة 4ٕٕوَها{]البمرة:}تِْلَن ُحُدوُد هللا فبَلَ تَْعتَدُ  لوله تعالى: 

 .(ٗ)والرفض"
لال الشوكانً: " أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هً حدود هللا التً أمرتم بامتثالها فبل تعتدوها  

 . (٘)بالمخالفة لها"

                                                           
 .2ٕ٘-2ٔ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕ٘-5ٔ٘/ٗ. ونمله الطبري فً تفسٌره: 2ٗٔ - 5ٗٔ/  ٔ( انظر: معانً المرآن ٕ)
(اعترض الطبري على الوجهٌن اللتٌن ذكرهما الفراء لاببل: " فلم ٌصب الصواب فً واحد من الوجهٌن ، وال فً احتجاجه فٌما احتج به ٖ)

ؤما لوله : } فبل جناح علٌهما{ فمد بٌنا وجه صوابه ، وسنبٌن وجه لوله : " ٌخرج منهما اللإلإ من لوله :}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن {، ف
والمرجان " فً موضعه إذا أتٌنا علٌه إن شاء هللا تعالى. وإنما خطؤنا لوله ذلن ، ألن هللا تعالى ذكره لد أخبر عن وضعه الحرج عن 

، وأخبر عن البحرٌن أن منهما ٌخرج اللإلإ والمرجان ، فؤضاؾ إلى اثنٌن. فلو جاز الزوجٌن إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن 
ؼٌر مستحٌلة  -لمابل أن ٌمول : " إنما أرٌد به الخبر عن أحدهما ، فٌما لم ٌكن مستحٌبل أن ٌكون عنهما " ، جاز فً كل خبر كان عن اثنٌن 

ما ". وذلن للب المفهوم من كبلم الناس والمعروؾ من استعمالهم فً أن ٌمال : " إنما هو خبر عن أحده -صحته أن ٌكون عنهما 
مخاطباتهم ، وؼٌر جابز حمل كتاب هللا تعالى ووحٌه جل ذكره على الشواذ من الكبلم وله فً المفهوم الجاري بٌن الناس وجه صحٌح 

 (.5ٖ٘-5ٕ٘/ٗموجود".)تفسٌر الطبري: 
 .2ٖٔ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .4ٖٕ/ٔمدٌر: ( فتح ال٘)
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ؼٌرها هً شرابع هللا وأحكامه لال الصابونً: أي "هذه األحكام العظٌمة من الطبلق والرجعة والخلع و 
 .(ٔ)فبل تخالفوها وال تتجاوزوها إِلى ؼٌرها مّما لم ٌشرعه هللا"

ِ{ أي ، أحكامه التً شرعها لكم، وأمر بالولوؾ معها"لال السعدي: "   .(ٕ)}ُحُدوُد َّللاَّ
إذا كانت الحدود من  {؛ وأمافبَلَ تَْعتَُدوَهالال العلماء: "إذا كانت الحدود مما ٌجب فعله لال تعالى: } 

 .(ٖ)المحرمات فإنه تعالى ٌمول: }فبل تمربوها{"
 [، وجهٌن:4ٕٕ{]البمرة:فبَلَ تَْعتَُدوَها} وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: 

 .(ٗ)تلن طاعة هللا فبل تعتدوها. لاله الضحانأحدهما: أن المعنى: 
 .(٘)شهابوالثانً: أن الطبلق من حدود هللا فبل تعتدوها. لاله ابن 

[، أي و"من خالؾ أحكام هللا، فمد 4ٕٕ}َوَمن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد هللا فؤولبن ُهُم الظالمون{]البمرة: لوله تعالى: 
ض نفسه لسخط هللا وهو من الظالمٌن المستحمٌن للعماب الشدٌد"  .(ٙ)عرَّ

 .(5)لال الضحان:"ٌمول:" من طلك على ؼٌر هذا فمد ظلم نفسه"
أي:]الظالمٌن[ ألنفسهم بتعرٌضها لسخط هللا تعالى وعمابه. وتعمٌب النهً بالوعٌد لال الماسمً:"  

 .(2)للمبالؽة فً التهدٌد"
لال الشٌخ السعدي: " وأي ظلم أعظم ممن التحم الحبلل، وتعدى منه إلى الحرام، فلم ٌسعه ما أحل هللا؟  

العبد األكبر الذي هو الشرن، وظلم العبد فٌما بٌنه والظلم ثبلثة ألسام: ظلم العبد فٌما بٌنه وبٌن هللا، وظلم 
وبٌن الخلك، فالشرن ال ٌؽفره هللا إال بالتوبة، وحموق العباد، ال ٌترن هللا منها شٌبا، والظلم الذي بٌن العبد 

 .(4)وربه فٌما دون الشرن، تحت المشٌبة والحكمة"
 الفوابد:
رجعة بعد الثالثة حتى  فً حصر الطبلق بالثبلث بؤنه المن فوابد اآلٌة: حكمة هللا عّز وجّل ورحمته  - ٔ

تنكح زوجاً ؼٌره؛ ألنهم كانوا فً الجاهلٌة ٌطلِّك اإلنسان زوجته عدة طلمات؛ فإذا لاربت انتهاء العدة راجع، 
ثم طلك، فتستؤنؾ العدة؛ فإذا شارفت االنمضاء راجع، ثم طلك؛ فإذا شارفت االنمضاء راجع ثم طلك... 

 مى المرأة معذبة: ال مزوجة، وال مطلمة؛ فتبمى معلمة؛ فجعل هللا األمر فً ثبلث طلمات فمط.وهكذا؛ فتب
ومنها: اعتبار التكرار بالثبلث؛ وهذه لها نظابر كثٌرة؛ فالسبلم ثبلث؛ واالستبذان ثبلث؛ ورد الكبلم  - ٕ

ٌر؛ فإذاً الثبلث تعتبر تكراراً إذا لم ٌفهم من أول مرة ثبلث؛ وفً الوضوء والعبادات أٌضاً تكرار الثبلث كث
 ٌكتفى به فً كثٌر من األمور.

ومنها: اإلشارة إلى أن الطبلق المكرر بلفظ واحد لٌس بطبلق؛ بمعنى أنه ال ٌتكرر به الطبلق؛ ألن  - ٖ
لوله تعالى: } الطبلق مرتان { وصؾ ٌجب أن ٌكون معتبراً؛ فإذا طلمت امرأتن؛ فملت: أنت طالك؛ فمد 

ً على مطلمة؛ ألن الطبلق ال ٌرد إال على من كانت « أنت طالك»للت ثانٌة:  طلمت؛ فإذا فكٌؾ تورد طبللا
: لو أن -رحمهم هللا  -ؼٌر مطلمة حتى ٌمال: طلمت؛ وهنا لال تعالى: } الطبلق مرتان {؛ ولهذا لال الفمهاء 

                                                           
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .4ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:ص5ٕٕٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:ص4ٕٕٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .2ٖٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 2)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
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ة جدٌدة للطلمة الثانٌة؛ بل الرجل طلك امرأته، وحاضت مرتٌن، ثم طلمها بعد الحٌضة الثانٌة ال تستؤنؾ عد
تبنً على ما مضى؛ وإذا حاضت الثالثة، وطهرت انمضت عدتها؛ ألن الطبلق الثانً لٌس له عدة؛ وهذا مما 
ٌإٌد اختٌار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: أن الطبلق المكرر ال عبرة به إال أن ٌصادؾ زوجة ؼٌر مطلمة؛ وألن 

هن {؛ والفمهاء الذٌن خالفوا فً ذلن ٌمولون: إنه إذا كرر الطبلق فً هللا سبحانه وتعالى لال: } فطلموهن لعدت
المرة الثانٌة ال تستؤنؾ العدة؛ فإذاً هً مطلمة لؽٌر عدة فبل ٌمع الطبلق؛ ألنه سٌكون على خبلؾ ما أمر هللا 

؛ ولد لال شٌخنا عن اختٌار (ٔ)«من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد»به؛ ولد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
؛ ألنن إذا تؤملت كبلمه فً أنه ال «إن من تؤمله تبٌن له أنه ال ٌسوغ المول بخبلفه»شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: 

ٌمع طبلق على طبلق، وأنه ال ٌتكرر إال على زوجة ؼٌر مطلمة فبل ٌمكن أن ٌتكرر الطبلق إال إذا راجعها، 
المول هو الراجح؛ وهو الذي أفتً به؛ وهو أنه ال طبلق على طبلق حتى لو  أو عمد علٌها عمداً جدٌداً؛ وهذا

لال ألؾ مرة: أنت طالك؛ فلٌس إال مرة واحدة فمط؛ وٌدل على هذا لول تعالى: }الطبلق مرتان { أي مرة بعد 
 مرة؛ فبل بد أن ٌمع على زوجة ؼٌر مطلمة.

وجته أحد أمرٌن؛ إما إمسان بمعروؾ؛ أو ومن فوابد اآلٌة: أن الواجب على المرء الذي طلك ز - ٗ
 تسرٌح بإحسان؛ وأما أن ٌردها مع اإلٌذاء، والمنة، والتمصٌر، أو ٌسرحها بجفوة وعدم إحسان فبل ٌجوز.

ومنها: بٌان حكمة هللا فً تشرٌعه سبحانه وتعالى؛ إذ لال تعالى فً اإلمسان: } بمعروؾ {؛ ألنه إذا  - ٘
تعالى فً التسرٌح: } بإحسان {؛ ألنه سٌفارلها، فٌحتاج إلى زٌادة فً معاملتها ردها جبر للبها بالرد؛ ولال 

 .-وهللا أعلم  -بالتً هً أحسن حتى ٌنضم إلى الفراق اإلحساُن 
ً مما أعطى زوجته من مهر، أو ؼٌره؛ إال أن ٌطلمها لبل الدخول  - ٙ ومنها: تحرٌم أخذ الزوج شٌبا

ى: }وإن طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ والخلوة فله نصؾ المهر؛ لموله تعال
 [ .5ٖٕما فرضتم{ ]البمرة: 

} فبل جناح علٌهما فٌما افتدت ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لموله تعالى:  - 5
 {.به

الحال فبل ٌجوز طلب الخلع؛ ومنها: أن ذلن إنما ٌكون إذا خافا أال ٌمٌما حدود هللا؛ أما مع استمامة  - 2
 .(ٕ)«أٌما امرأة سؤلت زوجها الطبلق من ؼٌر ما بؤس فحرام علٌها رابحة الجنة»وفً الحدٌث: 

 {.} فإن خفتم أال ٌمٌما حدود هللا ومنها: أهمٌة النكاح، وبٌان أنه راجع إلى األسرة كلها؛ لموله تعالى: - 4
ذلن من جواز أخذ اإلنسان من امرأته ما آتاها، أو بعضه  ومنها: أن للوسابل أحكام المماصد؛ ٌإخذ - ٓٔ

 إذا خٌفت المفسدة فً البماء على الزوجٌة.
 -ومنها: اعتبار المفاسد، وسلون األهون لدفع األشد؛ ألن األخذ من مال الزوجة محرم ببل شن  - ٔٔ

جّل صار ذلن جابزاً؛ وهذه ؛ لكن إذا أرٌد به دفع ما هو أعظم من تضٌٌع حدود هللا عّز و-كما لال تعالى 
الماعدة لها أصل فً الشرٌعة؛ منه لوله تعالى: }وال تسبوا الذٌن ٌدعون من دون هللا فٌسبوا هللا عدواً بؽٌر 

                                                           
؛ وأخرجه مسلم 45ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 لمسلم. ، واللفظ5ٔ2ٔ[ 2ٔ] 4ٖٗٗ: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث رلم 2، كتاب األلضٌة، باب 42ٖ - 42ٕص
، ٕٕٕٙ: فً الخلع، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الطبلق، باب 25ٖٔ، وأخرجه أبو داود ص5ٖ2ٕٕ، حدٌث رلم 55ٕ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)

، ٕٓٓٙ، وأخرجه ابن ماجة ص25ٔٔ: ما جاء فً المختلعات، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الطبلق واللعان، باب 5ٙ4ٔوأخرجه الترمذي ص
: النهً عن أن تسؤل ٙ، كتاب الطبلق، باب ٕٙٔ/ٕٓ، وأخرجه الدارمً ٕ٘٘ٓلع للمرأة، حدٌث رلم : كراهٌة الخٕٔكتاب الطبلق، باب 

، 5ٕٔٗ، ذكر تحرٌم هللا الجنة على السابلة طبللها...، حدٌث رلم 4ٔٔ/ٙ، وأخرجه ابن حبان 5ٕٕٓالمرأة زوجها طبللها، حدٌث رلم 
: 5ٔ/ٕرط الشٌخٌن، وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود لال: حدٌث صحٌح على ش ٕٓٓ/ٕوأخرجه الحاكم فً المستدرن 

 صحٌح.
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[ ؛ فإّن سّب آلهة المشركٌن واجب؛ ولكن إذا كان ٌخشى من ذلن أن ٌسبوا هللا عدواً بؽٌر 2ٓٔعلم{ ]األنعام: 
 علم صار سّب آلهتهم ممنوعاً.

ومنها: جواز الخلع بؤكثر مما أعطاها؛ لعموم لوله تعالى: } فٌما افتدت به {؛ فهو ٌشمل ما افتدت  - ٕٔ
به من كثٌر، أو للٌل؛ ولٌل: إن هذا العموم عابد على لوله تعالى: } وال ٌحل لكم أن تؤخذوا مما آتٌتموهن 

 ٌؤخذ منها أكثر مما أعطاها؛ وٌمكن أن شٌباً{؛ فٌكون المعنى: فٌما افتدت به مما آتٌتموهن؛ وعلى هذا فبل
 ٌمال: إن كانت هً التً أساءت، وطلبت الخلع فبل بؤس أن ٌؤخذ أكثر مما أعطاها؛ وإال فبل.

ومن فوابد اآلٌة: أن المخالَعة لٌست رجعٌة؛ بمعنى أن الفراق فً الخلع فراق بابن فبل سبٌل  - ٖٔ
ت به {؛ فإذا كان فداًء فالفداء فٌه عوض عن شًء؛ وإذا استلم إلرجاعها إال بعمد جدٌد؛ لموله تعالى: } افتد

 إال بعمد جدٌد. -وهو الزوجة  -الفداء ال ٌمكن أن ٌرجع المفدى عنه 
ومنها: جواز تصرؾ المرأة فً مالها بؽٌر إذن زوجها؛ لموله تعالى: } فٌما افتدت به {؛ فإن  - ٗٔ

رعٌة سواء وافك زوجها على هذا التصرؾ، أم لم ٌوافك؛ الزوجة تتصرؾ فً مالها كما تشاء فً الحدود الش
 ما دامت امرأة حرة رشٌدة فبل اعتراض للزوج علٌها؛ وهذه الفابدة لد ٌنازع فٌها.

عظم شؤن النكاح، وما ٌتعلك به؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لال: } تلن حدود هللا فبل تعتدوها  :ومنها - ٘ٔ
ى عن تعدٌه؛ ولد سبك الفرق بٌن لوله تعالى: } فبل تعتدوها {، ولوله {؛ فبٌن أن هذا من حدود هللا، ونه

 تعالى: } فبل تمربوها {.
 ومنها: أن هلل عّز وجّل أن ٌحكم فً عباده بما شاء؛ لموله تعالى: } تلن حدود هللا {. - ٙٔ
ع، إال هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } تلن  - 5ٔ حدود هللا فبل تعتدوها ومنها: أنه ال حاكم للخلك، وال مشّرِ

ولو كان فً ذلن تعدي حدود هللا سبحانه  -{؛ ولو كان مشرع ؼٌره لكان ٌمكن لكل إنسان أن ٌشرع لنفسه 
 .-وتعالى 
ومنها: أن الخلع ال بد فٌه من رضا الزوجة؛ لموله تعالى: } فٌما افتدت به {؛ فإذا كانت الفدٌة منها  - 2ٔ

الفدٌة من ؼٌرها فإنه ال ٌشترط رضاها، كما لو أن أحداً من الناس رأى أن  فبل بد من رضاها؛ وأما إذا كانت
بماء هذه المرأة مع زوجها فٌه ضرر علٌه فً دٌنه؛ فذهب إلٌه، وأعطاه فدٌة لٌخلع هذه المرأة، وٌسلم من 

 .-حتى وإن لم ترض بذلن  -شرها؛ فهذا جابز 
ومن ٌتعد حدود هللا فؤولبن هم الظالمون {؛ والظلم  ومنها: تحرٌم تعدي حدود هللا؛ لموله تعالى: } - 4ٔ

 حرام.
ومنها: أن التعدي لحدود هللا ظلم عظٌم؛ ٌإخذ من حصر الظلم فً تعدٌها، ومن اإلتٌان به فً  - ٕٓ

 الجملة االسمٌة الخبرٌة: } فؤولبن هم الظالمون {.
رتان { إلى أن لال: } فإن طلمها { ومنها: جواز الطبلق الثبلث المتفرق؛ لموله تعالى: } الطبلق م - ٕٔ

ٌعنً الثالثة؛ فهنا ال شن أن الطبلق متفرق؛ ألنه تعالى لال: } الطبلق مرتان {؛ ثم أدخل الفداء بٌنهما، وبٌن 
ً فً دفعة  الطبلق الثالث؛ فدل هذا على أنه طبلق متفرق؛ وهذا جابز باإلجماع؛ أما إذا جمع الثبلث جمٌعا

ً أ»واحدة، مثل أن ٌمول:  أنت طالك، أنت »ٌرٌد الثبلث؛ أو « أنت طالك طالك طالك»، أو «نت طالك ثبلثا
فتبٌن به المرأة  -؛ فمد اختلؾ أهل العلم فً جواز ذلن؛ فمنهم من لال بإباحته، ونفوذه «طالك، أنت طالك

لال  ؛ ومنهم من لال بتحرٌمه، ونفوذه؛ ومنهم من لال بتحرٌمه، وٌمع واحدة؛ ومنهم من-بٌنونة كبرى 
؛ (ٔ)بتحرٌمه، وأنه ال ٌمع ال واحدة، وال أكثر؛ فإذاً األلوال أربعة؛ والصحٌح أنه حرام، وأنه ال ٌمع إال واحدة

وهذا هو الذي اختاره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ وعلٌه ٌدل الكتاب، والسنة؛ ألنه ال تمع البٌنونة إال إذا طلمها بعد 

                                                           
 .4ٓٔ/ٔ( هذا اختٌار الشٌخ ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: ٔ)
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إذا كان بٌنهما رجعة، أو عمد؛ أما أن ٌرسل طبللاً بعد طبلق فهذا  طبلق مرتٌن؛ والطبلق مرتٌن ال ٌكون إال
 لٌس بشًء.

هنان من أفتى بؤن الطبلق الشفوى للمتزوجات رسمًٌا ال ٌترتب علٌه أثًرا شرعًٌا حتى ٌوثك لدا  -ٕٕ
الجهات المتختصة ولالوا: بل تظل هذه المطلمة شفوًٌا مرهونة على ذمة زوجها حتى ٌصدر لها وثٌمة الطبلق 

جعل الحكم بولوع الطبلق الرسمٌة التى من تارٌخها تبدأ المطلمة السٌر فى آثار الطبلق الشرعٌة مما ٌ
 الشفوى محل نظر، وفٌما ٌؤتً ذكر أدلتهم ومنالشتها: 

أن الطبلق ال ٌمع بمجرد التلفظ به فى بعض األحوال " كوجود الحٌض أو المس فى الطهر الذى ٌراه  -أ
من وجود  الظاهرٌة وابن تٌمٌة وابن المٌم مانعًا من إٌماع الطبلق، وهو المعروؾ بالطبلق البدعى، حٌث ٌلزم

 هذا المانع فى نظرهم عدم الطبلق، وال ٌلزم من عدمه وجود الطبلق وال عدمه. 
لالوا: ومن أمثلة موانع الطبلق أًٌضا وجود حال الؽضب المؽٌرة لوضع الزوج عن عادته بحٌث لو كان 

ق الؽضبان شدة فى حال اعتداله لما طلك، وهذا عند ابن تٌمٌة وابن المٌم، واشترط الجمهور لعدم ولوع طبل
الؽضب لدرجة الهذٌان واختبلط الكبلم. وبهذا ٌتضح أكذوبة الحكم بولوع كل ألفاظ الطبلق، استناًدا إلى 

، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه «سٌؾ األسر»حدٌث ما ٌمكن تسمٌته بعد توسع الفمهاء فى تطبٌمه بؤنه 
النبى ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ثبلث جدهن جد وهزلهن جد: والترمذى بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبى هرٌرة أن 

 .(ٔ)النكاح والطبلق والرجعة"
فهل ٌهدم هذا الحدٌث أصول العمود والتصرفات التى تموم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعها، أم 

ط، وانعدام وجود السبب، وتحمك الشر»ٌجب عند تطبٌك هذا الحدٌث أن ٌكون فى ظل تلن األصول الثبلثة 
إذا أردنا االنتصار ألصول المعامبلت فلٌس أمامنا فى تفسٌر هذا الحدٌث إال أن نمول إنه إذا ولع أى « المانع؟

على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحمك شرطه وانعدام « النكاح أو الطبلق أو الرجعة»عمد من 
أو الهزل، كمن ٌرٌد مفاجؤة زوجته فمدم لها مظروفًا موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب 

بداخله وثٌمة رسمٌة بطبللها معتمدة من الجهات المعنٌة وبتولٌعه، فهنا نحكم بولوع الطبلق حتى ولو كان 
تصرؾ هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل. أما إذا انعدم سبب الطبلق، أو تخلؾ شرط من شروط صحته، 

ع الحكم بصحته فهو والعدم سواء حتى ولو ولع لفظه بالجد ال بالهزل. وهذا هو الفمه أو وجد مانع من موان
ثبلث جدهن »الذى ٌحفظ األسر من الضٌاع الذى ٌسببه أصحاب الفتاوى الطابشة الموهومون بحاكمٌة حدٌث 

                                                           
( ولال:حدٌث حسن ؼرٌب والعمل علٌه عند أهل العلم من الصحابة وؼٌرهم. و رواه 2ٙٔٔ( والترمذي)4ٕٗٔ(الحدٌث رواه أبو داود)ٔ)

( كلهم من حدٌث عبد الرحمن بن حبٌب بن أدرن 5ٕ٘/ٔٔ(. و رواه الطحاوي فً معانً اآلثار)4ٖٖ٘الدارلطنً)( و4ٖٕٓابن ماجه )
 عن عطاء بن أبً رباح عن ٌوسؾ بن ماهن عن أبً هرٌرة عن رسول هللا }ملسو هيلع هللا ىلص{ 

ٌخرجاه وعبد الرحمن بن أردن من ثمات  ( فً مستدركه فً أول كتاب الطبلق ولال حدٌث صحٌح اإلسناد ولم2ٕ٘ٗورواه الحاكم )
 المدنٌٌن وتعمبه الذهبً وضعفه 

 (: عبدالرحمن بن حبٌب مختلؾ فٌه لال النسابً منكر الحدٌث ووثمه ؼٌره فهو على هذا حسن الحدٌث.ٕٓٔ/ٖولال ابن حجر فً التلخٌص)
 (: حسن55ٕ/ٔٔولال العٌنً فً نخب األفكار)

 ( ولال:2ٕٕ/ٙرواء)وحسنه األلبانً رحمه هللا فً اإل
والذي ٌتلخص عندي مما سبك أن الحدٌث حسن بمجموع طرٌك أبً هرٌرة األولى التً حسنها الترمذي وطرٌك الحسن البصري المرسلة 

ن ولد ٌزداد لوة بحدٌث عبادة بن الصامت واآلثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم ٌتبٌن لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أ
 معنى الحدٌث كان معروفاً عندهم.اهـ

 (: حدٌث صحٌح5ٖٔ/ٓٔولال ابن عثٌمٌن فً فتاوى نور على الدرب) 
 ( من طرٌك ؼالب عن الحسن عن أبً هرٌرة بلفظ )الطبلق والعتاق والنكاح(ٕٔٙ/ٕورواه ابن عدي) 

و بكر الؽفاري: وروي " والعتك " ولم ٌصح شًء منه، لال لال المبل علً المارئ فً كتابه مرلاة المصابٌح ،نمبل عن ابن المنذر... لال أب
 المنذري: إن أراد أنه لٌس شًء منه على شرط الصحٌح فكبلمه صحٌح، وإن أراد به أنه ضعٌؾ ففٌه نظر فإنه حسن كما لال الترمذي أهـ 
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"السببٌة  على األصول المرعٌة فى العمود والتصرفات من ضرورة انضباطها باألحكام الجعلٌة الثبلثة« جد
 .(ٔ)والشرطٌة والمانعٌة"

 الجواب عنه من وجهٌن: 
معتبرة فى الشرع وهى لدٌمة  -التى لاسوا علٌها  –األول: أن هذا كله خارج محل النزاع وهذه المسابل 

ولها أدلتها فى الكتاب والسنة وهى مإصلة فى كتب الفمه والدواوٌن. فبل نزاع معهم فى عدم ولوع طبلق 
 بلق السكران وال طبلق الؽضبان الذى أؼلك علٌه ؼضبه. المكره وال ط

إنما النزاع هنا فى رجل لال المرأته: أنت طالك ولم ٌلحك به أو بها مانع من هذه الموانع ٌبطل تلفظه  
 بالطبلق. فبل هى حابض وال هو لد جامعها فى مدة طهرها وال هو متلبس بؽضب أو سكر أو إكراه. 

م ولوع الطبلق بهذه الصور بحٌث ٌدور مذهبهم فى فلكها وال ٌخرج عنها وحاله فإن كانوا ٌمصدون عد 
التمٌٌد بما جاءت به النصوص فى الكتاب والسنة فاللهم نعم وأٌدٌنا على أٌدٌهم. فهذا هو الذى علٌه فمهاء 

 السلؾ من الصحابة رضوان هللا علٌهم وممن تبعهم بؤحسان. 
ق دون توثٌك فهو لول ظاهر البطبلن، عار من البرهان وال تموم به أما إطبلق المول بعدم ولوع الطبل 

 حجة وال تصلح معه محجة.
الثانً: فولوع الطبلق بالمول الصرٌح هو حكم هللا وحكم رسوله وعلٌه أجمعت األمة وهو ظاهر بٌّن  

ر الهواء فً جو لٌس دونه سحاب، وعلٌه جماهٌر أهل العلم وعلٌه استمرت الفتوي وانتشر فً األفاق أنتشا
 السماء، وحضوره فً دواوٌن أهل العلم ال ٌخفى على بصٌر. 

{ ]الطبلق :  [ نص عام لم ٌشترط هللا تعالى إلٌماع ٔفاهلل تعالى ٌمول }إَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ
بلق شٌبا من ذلن فمد تعدى وأدخل فى الدٌن ما الطبلق به كتابةً أو إشهاداً أو توثٌماً. فمن اشترط إلٌماع الط

لٌس فٌه لموله ملسو هيلع هللا ىلص "ما بال أناس ٌشترطون شروطا لٌست فً كتاب هللا؟ من اشترط شرطا لٌس فً كتاب هللا 
 .(ٕ)فلٌس له، وإن شرطه مبة مرة، شرط هللا أحك وأوثك" 

فى الحمٌمة دعوة للزنا صراحة، إلنه لو طلك  لالوا أن الحكم بإٌماع الطبلق اللفظى دون توثٌك هو -ب
فلن  –ألن المحاكم مكدسة بالمضاٌا -رجل امرأته وسافر إلى بلد أخرى وتركها، لن تسطٌع أخذ حمها لانونا 

تستطٌع إثبات الطبلق والبتالى لو ؼاب عنها مدة طوٌلة لن تستطٌع الزواج من آخر ومعظمهم ٌصبرون على 
 ٌنحرؾ عن الطرٌك السلٌم. هذا األمر، والبعض اآلخر

 والجواب عنه: 
أن هذا استدالٌل باطل وحجةٌ واهٌة وتعاطؾ مذموم ولٌس فً محله، لمد جعل الشرع الحكٌم مخارجاً  

وسببلً شرعٌة ومحكمة تكفل معالجة هذه المشكبلت التً ٌصنعها إهمال الزوج تارة وؼضبه تارة أخرى، 
االختبلع منه أو ؼٌر ذلن من السبل، فالشاهد أن هللا تعالى لم ٌترن  كإلامة البٌنة على أن زوجها طلمها أو

ألحد من خلمه التشرٌع لعباده وال التبدٌل فى دٌنه بل أختص به دون خلمه فبل تجد أٌة تضرب أٌة وال حدٌثا 
َدبَُّروَن اْلمُْرآَن ٌخالؾ حدٌثا وال إجماعا ٌضاد مصلحةً للمسلمٌن وال نمصا ٌخل دٌنا، ٌمول هللا تعالى }أَفبََل ٌَتَ 

ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختبَِلفًا َكثًٌِرا{ ]النساء :  ٌِْر َّللاَّ ْطنَا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن  [، وٌمول تعالى:2َٕولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ }َما فَرَّ
ٍء{ ]األنعام :  ًْ  [. 2َٖش

                                                           
 ٌٕ٘ٔٓناٌر  ٕٔ( د سعد الدٌن الهبللى ٘( الطبلق الشفهً ممال رلم )ٔ )
 ( من حدٌث أم المإمنٌن عابشة.ٕٕٗٔ(، والترمذي )4ٕ4ٖ(، وأبو داود )ٙ( )ٗٓ٘ٔ(، ومسلم )ٕٔٙ٘البخاري )( أخرجه ٔ )

ولد اتفك الفمهاء على أن صرٌح الطبلق هو لفظ الطبلق ومشتماته، وكذلن ترجمته إلى اللؽات األعجمٌة؛ ألن الطبلق وضع لحل لٌد النكاح 
 خصٌصا، وال ٌحتمل ؼٌره. 

اللفظ الصرٌح بدون حاجة إلى نٌة أو داللة حال، فإذا لال الرجل المرأته أنت طالك وكان لاصدا للفظ ولم ٌكن به مانع ٌبطل فٌمع الطبلق ب
 إعمال هذا اللفظ من سكر أو جنون أو إكراه أو ؼٌر ذلن من الموانع المعتبرة عند الفمهاء ولع طبلله )حتى وإن كان مازحا(. 
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ة إلى حفظ مماصد الشرع، ٌمول أبو حامد الؽزالً رحمه هللا فً المستصفى: " ألنا رددنا المصلح 
ومماصد الشرع تعرؾ بالكتاب والسنة واإلجماع، فكل مصلحة كل مصلحة ال ترجع إلى حفظ ممصود فهم 
من الكتاب أو السنة أو اإلجماع وكانت من المصالح الؽرٌبة التً ال تبلبم تصرفات الشرع فهً باطلة 

 .(ٔ) " مطرحة، ومن صار إلٌها فمد شرع كما أن من استحسن فمد شرع
ومن استدالالتهم أن الذمم والمماٌٌس الشرعٌة اختلفت فً هذا العصر، فكان ال بد من الذهاب إلى هذا  -ج

المول مخافةً أن ٌدعً الزوج عدم طبلله زوجته أو تدعً هً العكس. جدٌر بالذكر أن الزواج لدًٌما لم ٌكن 
، واستحدث بعد ذلن الوثابك والتسجٌل «زوجتن ولبلت»بعمد رسمً وكان بإٌجاب ولبول وشهادٌن، ولول 

 فً المحكمة وذلن لما خربت الذمم.
 الجواب عنه من وجوه: 

األول: أن ما لُِطَع بالّشرعِ ثبوتُهُ، أو كان على ؼلبة الظَّّنِ حكًما شرعًٌّا؛ فإنهُ ال ٌتؽٌّر بتؽٌر األزمان وال  
ٌّة الثّابتة بالكتاب والسُّنَّة ومنها حكم الطبلق الذي ٌتبّدل بتبدل الذمم والطباع، وهذا من جملة األحكام الّشرع

ملّكه هللاُ تعالى للزوج. فالّشرٌعة ال تدور َمَع َدَوراِن شهواِت النّاس واحتٌاجاتِهم المحضِة، وإنّما تتجّدد بتجّدِد 
 النّظِر فً النّصوص الّشرعٌّة واالستنباِط منها.

على زماٍن أو مكاٍن أو عرٍؾ أو حاٍل معٌن، وهنان من  فتثبت بذلن الفتوى حٌنبذ؛ ألن مبناها لٌس
الفتاوى ما تكون مبنٌة على عرٍؾ معٌن أو معنى معٌن، أو فً حاٍل معٌنة، فإذا تؽٌرت هذه األحوال 
واألعراؾ، تؽٌرت األحكام، وبالتالً تتؽٌر الفتوى إلى ما ٌناسب حال الناس واحتٌاجهم، وأعرافهم، وزمانهم 

 ٌخالؾ النصوص الشرعٌة.ومكانهم بما ال 
لال اإلمام الشاطبً رحمه هللا تعالى: "فاعلم أّن ما جرى ذكره هنا من اختبلؾ األحكام عند اختبلؾ 
العوابد؛ فلٌس فً الحمٌمة باختبلٍؾ فً أصل الخطاب؛ ألّن الّشرع موضوع على أنّه دابم أبدي لو فُرض بماء 

حتج فً الّشرع على مزٌد، وإنّما معنى االختبلؾ أّن العوابد إذا الّدنٌا من ؼٌر نهاٌة، والتّكلٌؾ كذلن؛ لم ٌ
ٍ ٌحكم به علٌها؛ كما فً البلوغ مثبلً، فإن الخطاب التّكلٌفً مرتفع  ًّ اختلفت َرَجعَت كلُّ عادةٍ إلى أصٍل شرع

ه بعده لٌس عن الصبً ما كان لبل البلوغ، فإذا بلػ ولع علٌه التكلٌؾ. فسموط التّكلٌؾ لبل البلوغ، ثّم ثبوت
 .(ٕ)باختبلؾ فً الخطاب، وإنّما ولع االختبلؾ فً العوابد والّشواهد"

الثانً: أنه ال ٌجوز ترن النصوص المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة الصحٌحة الصرٌحة وإجماعات السلؾ 
لى لرنا بعد لرن، لوالً وعمبلً وفُتٌا لمجرد احتماالت ومخاوؾ من تصرؾ بعض األفراد الذٌن ٌتجرإون ع

 الشرٌعة وأحكامها وعلى هدم زٌجاتهم وبٌوتهم. 
لال ابن المٌم رحمه هللا: "فصل: فً تحرٌم اإلفتاء والحكم فً دٌن هللا بما ٌخالؾ النصوص، وسموط 
االجتهاد والتملٌد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلن، لال هللا تعالى: )َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة 

َ َوَرُسولَهُ فَمَدْ  ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن ٌَْعِص َّللاَّ  َضلَّ َضبَلاًل إَِذا لََضى َّللاَّ
بٌِنًا(.]األحزاب: [. و ذكر رحمه هللا جملة من األدلة من الكتاب والسنة واأللوال المولوفة على الصحابة ٖٙمُّ

 .(ٖ)علٌهم"رضوان هللا 

                                                           
 ٖٔٔ- ٖٓٔ/ٔ( المستصفى ٕ)
 
 ( الموافمات للشاطبًٔ)
  44ٔ/ٕ( إعبلم المولعٌن ٕ )
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الثالث: ال ٌنبؽى للزوجٌن أن ٌتؽافبل عن عظم جناٌة الكذب فً هذا الباب، ألن كذب الزوج ٌعنً 
لَا ٌُْؽِن  استمتاعه بالفرج الحرام، وكذب الزوجة فٌه استحبلل مال زوجها بؽٌر حك وهللا تعالى ٌمول }َوإِْن ٌَتَفَرَّ

ُ وَ  ُ ُكبلًّ ِمْن َسعَتِِه َوَكاَن َّللاَّ  [.ٖٓٔاِسعًا َحِكًٌما{ ]النساء : َّللاَّ
الرابع: إذا كانت الذمم لد خربت فى هذا الزمان فهل ٌؤمنون التبلعب فً األوراق الموثمة والتزوٌر فٌها، 
وهل ٌؤمنون الكذب عند الماضً وإحضار رجاٍل ال ٌتورعون عن شهادة الزور ؟ ومن تتبع مثل هذا فً 

 زماننا سٌجد ما تشٌب منه الرإوس.
إكثار األزواج ألفاظ الطبلق الشفوٌة التً ٌندفعون إلٌها بسبب ضؽوط الحٌاة بدون إرادة الطبلق  -د

الحمٌمً، ولبول كثٌر منهم أدنى المبررات الفمهٌة التً تمضً بعدم احتساب لفظ الطبلق الشفوي طبللاً 
 شرعٌاً. فهل ٌعمل أن ٌنهدم هذا البنٌان بكلمة فً ساعة ؼضب أو حتى مزاح.

اب عنه: أنه استدالل سالط، عاٍر عن البرهان، فإن الزوج الذى ٌطلّك إما أنه مالن للفظ الطبلق، الجو
أو ؼضب شدٌد أو ذهاب  (ٔ)لادر على منعه، كامل األهلٌة عند النطك به، وإما أن ٌكون مؽلوباً علٌه بإكراه

 عمل، أو ؼٌر ذلن. 
ه وتحمل تبٌعات فعله كبالى التصرفات التى تصدر وال ثالث لهاتٌن الحالتٌن، فإن كانت األولى ولع طبلل

منه كالبٌع والهبة والزواج، فالّشرع ال ٌدور َمَع َدَوراِن أهواء النّاس وأمزجتهم وشهواتهم، وال ٌتنّزل على كل 
 ما تركن إلٌهم نفوسهم. أما إن كانت الثانٌة فهذا ال ٌمع طبلله فى أصح لولى العلماء. 

ع بعض الناس فً الطبلق، واستعجال بعض الرجال فً إطبلق  هذا وٌنبؽً أن ٌعلم أن العجلة فً تسرُّ
د خصام، أو َ نزاع، أو اختبلٍؾ فى وجهة نظر،  لفظ الطبلق على امرأته من ؼٌر أناءة فً األمور، لمجرَّ

ي ببعض الحممى إلى أن ٌتسرَّ  ع أوعدم لٌام المرأة بشًء من الواجبات، أو تمصٌرها فً بعض األمور، ٌإّدِ
ق أسرته، وٌشتِّت  ً من ذلن، فٌهدم بٌته، وٌفّرِ فٌطلِّك المرأة ألتفه األسباب وأحمرها، ولسبب ال ٌستحك شٌبا

ِضلَعٍ لَْن أوالَده، لماذا ؟ لبعض األمور التً ٌمكن تبلفٌها والصبر علٌها، ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص " إِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخِلمَْت ِمْن 
ُرَها َن َعلَى َطِرٌمٍَة فَإِْن اْستَْمتَْعَت بَِها اْستَْمتَْعَت بَِها َوبَِها ِعَوٌج َوإِْن َذَهْبَت تُِمٌُمَها َكَسْرتََها َوَكسْ تَْستَِمٌَم لَ 
ًَ ِمْنَها آَخَر"(ٕ)َطبَللَُها" ثبََلٌث ِجدُُّهنَّ ِجدٌّ ، ولال:" (ٖ)، ولال: " اَل ٌَْفَرْن ُمْإِمٌن ُمْإِمنَةً إِْن َكِرهَ ِمْنَها ُخلُمًا َرِض

ْجعَةُ"  (٘)" (ٗ)َوَهْزلُُهنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّبَلُق َوالرَّ
أن اإلسبلم ٌعمل دوما على حفظ تماسن األسرة واستمرارها وتماسكها إلى ألصى درجة ممكنة حتى -هـ

 تتحمك الؽاٌة من الزواج الذى جعله هللا آٌة من آٌاته.

                                                           
(طبلق المكره ال ٌمع فً لول جماهٌر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ولول علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، ولال به ٔ)

ع، وبه أفتى مجاهد وطاوس بن كٌسان، من الصحابة: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عن الجمٌ
وعطاء بن أبً رباح، وهو مذهب المالكٌة والشافعٌة والحنابلة والظاهرٌة وأهل الحدٌث رحمةُ هللا علٌهم: أن من أكره وتحممت فٌه شروط 

من الكتاب: فإنه سبحانه وتعالى لال:  اإلكراه أنه ال ٌحكم بطبلله، وال ٌحتسب بتلن الطلمة، واستدلوا بدلٌل الكتاب والسنة والعمل؛ أما دلٌلهم
لمكره الردة بالمول، وهً لفظٌ }إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإِلٌَماِن{ ووجه الداللة من هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى أسمط عن ا

ن أبمة التفسٌر: إن هذه اآلٌة الكرٌمة أصٌل فً إسماط مإاخذة المكره من األلفاظ، وأعظم ما ٌتلفظ به الردة، لال اإلمام ابن العربً وؼٌره م
حة فً كل ما ٌمول وٌفعل، فإذا كانت الردة ال تمع وللبه مطمبٌن باإلٌمان، فمن باب أولى ؼٌرها من األلفاظ، وعلى هذا فاآلٌة الكرٌمة واض

ٌه المرآن، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال فً حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما عند الداللة على أن المكره ال ٌإاخذ بموله، وجاءت السنة تإكد ما دل عل
 ابن ماجة والحاكم وصححه ؼٌر واحٍد من العلماء: )إن هللا وضع ألمتً(، وفً رواٌٍة: )ُرفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه(

ذة، فدل على أنه إذا طلك ال ٌنفذ طبلله، وأكدوا هذا بما جاء فً حدٌث عابشة وفً هذا دلٌل على أن هللا وضع ورفع عن المكره المإاخ
 رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: )ال طبلق فً إؼبلق(، رواه اإلمام أحمد وأبو داود بسنٍد حسن.

 (. من حدٌث ابً هرٌرة.2ٙٗٔ( صحٌح مسلم: )ٕ)
 (.4ٙٗٔ( صحٌح مسلم)ٖ)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة.2ٗٔٔ( صحٌح مسلم)ٗ)
 هـ  ٖٕٗٔ( من خطبة للشٌخ عبد العزٌز آل الشٌخ سنة ٔ )
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 وجوابه من وجهٌن: 
: ال ٌختلؾ مسلمان على أن هذا الممصد محمود، مرؼب فٌه، بل تحصٌله واجب فً الجملة، مجمع األول

ً وخلفا. ألن المرآن الكرٌم والسنة المطهرة كبلهما حث الزوج على إمسان الزوجة  علٌه من األمة سلفا
تعالى لما فٌه من والصبر على أذاها وتحمل ذلن منها؛ والطبلق رؼم كونه حبلالً إال أنه بؽٌض إلى هللا 

تشرٌد أسرةٍ وتشتٌت شمٍل وتعرٌض لفتنٍة، وما شرعه هللا عز وجل إال رحمة بعباده وتوسعة علهم حٌن 
 تستعصً الحٌاة الزوجٌة وٌستحٌل دوامها على ما ٌحبه هللا وٌرضاه.

ٌة، وهذا الثانً: ال ٌتعارض هذا الممصد مع تشرٌع الطبلق وإعطاء الزوج الحك فً إنهاء العبللة الزوج
 الحك له وحده ال ٌشاركه فٌه ؼٌره إال فً مواضع محصورة ومستثناه تمدم ذكرها.

ٌمول ابن عاشور رحمه هللا: "ولد ٌعرض من تنافر األخبلق وتجافٌها ما ال ٌطمع معه فً تكوٌن هذه  
لد ٌكون  العبللة فاحتٌج إلى الطبلق للتخلص من هذه الصحبة، لببل تنملب سبب شماق وعداوة فالتخلص

 . (ٔ)مرؼوباً لكبل الزوجٌن"
لال اإلمام الشاطبً رحمه هللا فً كتابه "الموافمات": "أدلة الشرٌعة ال تتعارض فً نفس األمر، ولذلن  

ال تجد البتة دلٌلٌن أجمع المسلمون على تعارضهما، بحٌث وجب علٌهم الولوؾ، لكن لد ٌمع التعارض فً 
 .(ٕ)فهم الناظرٌن"

على الطبلق ضروري، ٌمول هللا تعالى:}فَإَِذا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو فَاِرلُوهُنَّ  أن اإلشهاد -و
[، وال ٌتم الطبلق إال به لحماٌة األسرة من االنهٌار بفعل بعض ٕبَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم{]الطبلق:

 لتى ال تستند إلى العمل.األهواء والنزوات الشخصٌة ا
 وجواب ذلن من وجهٌن: 

 . (ٖ)األول: أنه أجمع العلماء على عدم وجوب اإلشهاد فً الطبلق

                                                           
 .54ٖ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر:ٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(الموافمات فً أصول الشرٌعة، ٕ)
م (علم أن جمهور أهل العلم ٌذهبون إلى عدم اشتراط اإلشهاد على الطبلق لولوعه ، بل وٌنملون اإلجماع على هذا كما فعل اإلماٖ)

 .الشوكانً رحمه هللا تعالى وؼٌره ، و إن اختلفوا فً استحبابه من عدمه على لولٌن
وذهب آخرون منهم ابن عباس وعمران بن حصٌن وعطاء و الضحان و السدي وابن حزم و من المعاصرٌن العبلمة أحمد شاكر و اإلمام 

 . األلبانً و ؼٌرهم من العلماء إلى اشتراط اإلشهاد فً الطبلق ووجوبه
ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا  : هو لول هللا عز وجل فً سورة الطبلق -الثانً  –وعمدة المابلٌن بهذا المول  }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

َ َربَُّكْم اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بٌُُوتِِهنَّ َواَل ٌَ  ةَ َواتَّمُوا َّللاَّ ِ فَمَْد َظلَمَ اْلِعدَّ ِ َوَمْن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ  نَْفَسهُ اَل ْخُرْجَن إاِلَّ أَْن ٌَؤْتٌَِن بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة َوتِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ
َ ٌُْحِدُث بَْعَد ذَِلَن أَْمًرا أَْو فَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَلٌُِموا  فَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروؾٍ  (ٔ) تَْدِري لَعَلَّ َّللاَّ

َ ٌَْجعَلْ  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ ِ ذَِلكُْم ٌُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن ٌُْإِمُن بِاَّللَّ  [.ٕ-ٔلَهُ َمْخَرًجا]الطبلق: الشََّهاَدةَ َّلِلَّ
باإلشهاد فً هذه اآلٌة عابد على الطبلق و الرجعة معاً ، و لال ؼٌرهم بل هو عابد على األمر بالرجعة ، ومن ثم اختلفوا فمالوا أن األمر  

 . فً داللة هذا األمر فمن لابل أنه للوجوب ، ومن أو للندب ، أو لئلرشاد
  :ة ألوال( : " لوله: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ فٌه ثبلث ٔٙٗ/  ٘فً تفسٌره ) السمعانً لال

 .أحدها: أن اإلشهاد واجب فً الطبلق والرجعة بظاهر اآلٌة
 .والمول الثانً: أن اإلشهاد ٌجب فً الرجعة وال ٌجب فً المفارلة وهو أحد لولً الشافعً رضً هللا عنه وهو لول طاوس من التابعٌن

 ل العلم، وهو لول آخر الشافعً رحمه هللا علٌه " ا.هـوالمول )الثالث( : أنه ٌندب إلى اإلشهاد فً الرجعة، وال ٌجب، وعلٌه أكثر أه
( : " َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم: على الرجعة، ولٌل: على الطبلق، ولٌل: علٌهما ٔ٘ٗفً نٌل المرام من تفسٌر آٌات األحكام ) المنوجً ولال

 [.2ِٕٕهُدوا إِذا تَباٌَْعتُْم{ ]البمرة: واألمر للندب كما فً لوله: }َوأَشْ  .لطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة
وفً لول للشافعً:   ولٌل: إنه للوجوب. وإلٌه ذهب الشافعً.لال: اإلشهاد واجب للرجعة مندوب إلٌه فً الفرلة، وإلٌه ذهب أحمد بن حنبل،

 إن الرجعة ال تفتمر إلى اإلشهاد كسابر الحموق. وروي نحو هذا عن أبً حنٌفة وأحمد" ا.هـ
هر من سٌاق اآلٌات أن األمر عابد على الطبلق و الرجعة معاً ، بل إن السورة بؤكملها باسم الطبلق ، فهً بٌان ألحكامه و مسابله . و الظا

 ً  . وال ٌضر أن ٌكون األمر باإلشهاد عابد على األمرٌن معا
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مر بعد ذكر اإلمسان أو الفراق، أنه راجع إلى "}وأشهدوا ذوي عدل{ منكم ظاهر ولوع هذا األ : (4ٖٓ / 2ٕ)  التحرٌر و التنوٌر لال فً

كلٌهما ألن اإلشهاد جعل تتمة للمؤمور به فً معنى الشرط لئلمسان أو الفراق ألن هذا العطؾ ٌشبه المٌد وإن لم ٌكن لٌدا وشؤن الشروط 
 .الواردة بعد جمل أن تعود إلى جمٌعها

أن ٌكون اإلشهاد على المراجعة وعلى بت الطبلق واجبا على  وظاهر صٌؽة األمر الداللة على الوجوب فٌتركب من هذٌن  
األزواج ألن اإلشهاد ٌرفع أشكاال من النوازل وهو لول ابن عباس وأخذ به ٌحٌى بن بكٌر من المالكٌة والشافعً فً أحد لولٌه وابن حنبل 

مهور: "اإلشهاد المؤمور به اإلشهاد على فً أحد لولٌه وروي عن عمران بن حصٌن وطاوس وإبراهٌم وأبً لبلبة وعطاء. ولال الج
 ". المراجعة دون بت الطبلق

كثٌر من المفسرٌن ، وإلٌن بعضاً من ألوالهم فً هذه  –أي أن األمر باإلشهاد عابد على الطبلق و الرجعة  –واختار هذا المول   
عرؾ أن منهم من ٌمول بؤن داللة األمر هنا لٌست للوجوب وأنا أنمل كبلمهم أن األمر هنا عابد على الطبلق و الرجعة معاً ، وأ –المسؤلة 

عة ولهم لول آخر فً حكم التطلٌك بدون اإلشهاد ، فاعرؾ هذا ، ألن المراد من نمل ألوالهم تؤٌٌد المول بؤن األمر عابد على الطبلق و الرج
 ً  : - معا
 ." والفرلة أٌتهما اختار الزوج( : " أمر باإلشهاد على الرجعة  ٖٓ٘/٘فً أحكام المرآن ) الجصاص لال

 ."( :" لَْوله: }َوأْشهُدوا ذَوي عدل ِمْنُكم{ ٌَْعنًِ: على الطَّبَلق والمراجعةٕٓٗ/ٗفً تفسٌره ) ابن أبً زمنٌن ولال
 ." ( :" }َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم{ على الرجعة والفراق ٖٖ٘/  4فً تفسٌره )  الثعلبً لال
جعة أو الفراق5ٓٔٔفسٌره )فً ت الواحدي لال  ." ( :" على الرَّ
 ." ( : " على الرجعة والفراق. أمر باإلشهاد على الرجعة وعلى الطبلقٓ٘ٔ/2فً تفسٌره ) البؽوي لال

 ." : "}َوأَْشِهُدوا { : ٌعنى عند الرجعة والفرلة جمٌعا (٘٘٘/ٗ) الكشاؾ لال فً
 ." المفسرون: أشهدوا على الطبلق، أو المراجعة( :" لال 45ٕ/ ٗفً زاد المسٌر ) ابن الجوزي لال
( : " }وأشهدوا{ أي على المراجعة أو المفارلة }ذوي عدل{ أي مكلفٌن حرٌن ثمتٌن ٌمظٌن }منكم{ أي 2ٗٔ/ٕٓفً نظم الدرر ) البماعً لال

 ." مسلمٌن وهو أمر إرشاد مندوب إلٌه
 ." عند الطبلق وعند المراجعة " (4ٖٔ /2) السٌوطً: لال
( فً مسؤلة اإلشهاد على الرجعة : " ومن األدلة على عدم الوجوب : أنه لد ولع اإلجماع على عدم وجوب اإلشهاد ٖٓٓ/ ٙل الشوكانً: )لا

 فً الطبلق ، كما حكاه الموزعً فً تٌسٌر البٌان ، والرجعة لرٌنته ، فبل ٌجب فٌها ، كما ال ٌجب فٌه " انتهى من "نٌل األوطار".
 ." ( :"عند الرجعِة والفرلة لطعا للتنازع وهذ أمُر ندبٍ ٕٔٙ/ 2فً تفسٌره ) أبو السعود لال
( : " َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرلة إن اخترتموها تبرٌا عن ٖٖٓ/ ٗٔفً روح المعانً ) األلوسً لال

 ." الرٌبة ولطعا للنزاع، وهذا أمر ندب
: "}َوأَْشِهُدوا{ على طبللها ورجعتها }ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم{ أي: رجلٌن مسلمٌن عدلٌن، ألن فً اإلشهاد المذكور، سًدا لباب (2ٙ4السعدي) لال

 . المخاصمة، وكتمان كل منهما ما ٌلزمه بٌانه"
اهر من سٌاق اآلٌتٌن أن (: الظ2ٓفً كتابه " نظام الطبلق فً اإلسبلم " )صفحة: –رحمه هللا تعالى  – أحمد شاكر لال الشٌخ  

 - لوله تعالى } َوأَْشِهُدوا { راجع إلى الطبلق و إلى الرجعة معا و األمر للوجوب ، ألنه مدلوله الحمٌمً ، و ال ٌنصرؾ إلى ؼٌر الوجوب
استثنابً ٌموم به  إال بمرٌنة ، و اللرٌنة هنا تصرفه عن الوجوب . بل المرابن هنا تإٌد حمله على الوجوب : ألن الطبلق عمل -كالندب
وحده، سواء أوافمته المرأة أم ال ، كما أوضحنا ذلن مراراً ، وتترتب علٌه حموق للرجل لبل المرأة ،  –وهو أحد طرفً العمد  -الرجل 

منهما  وحموق للمرأة لبل الرجل ، وكذلن الرجعة ، وٌخشى فٌهما اإلنكار من أحدهما ، فإشهاد الشهود ٌرفع احتمال الجحد ، وٌثبت لكل
حمه لبل اآلخر . فمن أشهد على طبلله فمد أتى بالطبلق على الوجه المؤمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلن ، ومن لم ٌفعل فمد تعدى 

وهذا الذي اخترناه هو لول ابن عباس . فمد روى عنه الطبري فً  . حد هللا الذي حده له فولع عمله باطبل ال ٌترتب علٌه أي أثر من آثاره
َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم { عند }(، لال : " إن أراد مراجعتها لبل أن تنمضً عدتها أشهد رجلٌن ، كما لال تعالى2ص 2ٕالتفسٌر ) ج 

. وهو لول عطاء أٌضا . فمد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حمٌد لال : " النكاح بالشهود ، والطبلق بالشهود ،  " الطبلق وعند الرجعة
(. وكذلن هو ٙ٘ٗص  ٖ( و الجصاص فً أحكام المرآن بمعناه )ج  ٕٖٕص  ٙالمراجعة بالشهود " نمله السٌوطً فً الدر المنثور ) ج و

 لول السدي . فمد روى عنه الطبري لال فً لوله : } َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم { : " على الطبلق و الرجعة ". انتهى.
بواسطة كتاب الشٌخ أحمد شاكر ( : " فإن راجع و لم ٌشهد فلٌس مراجعا لمول هللا تعالى }  ٕٔ٘ص  ٓٔلى )ج فً المح ولال ابن حزم 

الطبلق  { ولم ٌُفرق عز وجل بٌن المراجعة وفَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو فَاِرلُوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم 
متعدٌا لحدود هللا  -واإلشهاد ، فبل ٌجوز إفراد بعض ذلن عن بعض ، وكل من طلك ولم ٌشهد ذوى عدل ، أو رجع ولم ٌشهد ذوى عدل : 

 ." تعالى ، ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد
 فإن لال لابل أن اإلجماع لد نمل على خبلؾ هذا ؟

( عن ٕٕ٘ٓ( وكذا ابن ماجه )2ٕٙٔال : هذا إجماع مدعى ! وكم من إجماع سٌك بدون بٌنة وال برهان، وبرهان ذلن ما رواه أبو داود )ٌم
سبل عن الرجل ٌطلك امرأته ثم  عمران بن حصٌن جعفر بن سلٌمان الضبعى عن ٌزٌد الرشن عن مطرؾ بن عبد هللا بن الشخٌر: " أن

 ." طلمت لؽٌر سنة وراجعت لؽٌر سنة ، أشهد على طبللها وعلى رجعتها وال تعد " :لها وال على رجعتها فمالٌمع بها ولم ٌشهد على طبل
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الثانً: ولع فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعض لضاٌا الطبلق ولم ٌثبت ولو فً واحدة منها األمر باإلشهاد وفٌما ٌلى 
 نورد بعضاً منها: 

                                                                                                                                                                                             
 .للت: وهذا إسناد صحٌح على شرط مسلم (:5ٕٓلال الشٌخ األلبانً رحمه هللا فً إرواء الؽلٌل )

 .دمحم عن عمران بن حصٌن به( : أخبرنا الثمفى عن أٌوب عن ٕ/5/55وله طرٌك أخرى ، فمال ابن أبى شٌبة )
 .( من طرٌك لتادة وٌونس عن الحسن وأٌوب عن ابن سٌرٌن به5ٖٖ/5وأخرجه البٌهمى )

 للت: وهو منمطع ألن دمحم بن سٌرٌن لم ٌسمع من عمران بن حصٌن " انتهى
،ٗٗٗ/ٖٕوما فً تفسٌر الطبري ) ًّ ، لال: ثنا أَبو صالح، لال: ثنً معاوٌة، عن عل ًّ إن أراد  ) :ابن عباس، لال عن ( : "حدثنً عل

 ". مراجعتها لبل أن تنمضً عدتها، أشهد رجلٌن كما لال هللا )َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم( عند الطبلق وعند المراجعة
أن ابن الزبٌر  ( حدثنا أبو بكر لال: نا أبو معاوٌة، عن عبٌد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،4ٓٓٗٔوما فً مصنؾ ابن أبً شٌبة )

 ببس ما صنع". ابن عمر:" َسنَةً، فمال [ٖ]طلك امرأته فلم ٌعلنها
ٌْبِر عن5554ٔوما فٌه أٌضاً ) ان ( "حدثنا أبو بكر لال : نا ٌحٌى بن عبد الملن بن أبً َؼنٌَِّةَ عن ُجَو حَّ فً لوله : } َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل  الضَّ

 ْشِهُدوا عند الطبلق و الرجعة".أُِمُروا أن ٌُ  ) : ِمْنُكْم { لال
 ". لال:"الفرلة ، و الرجعة بالشهود عطاء ( حدثنا أبو بكر لال :نا وكٌع عن سفٌان عن ابن جرٌج عن552ٔٔوفٌه )
 أن شرٌحا طلك امرأته، فكتمها الطبلق ( حدثنا أبو بكر لال: نا وكٌع، عن سفٌان، عن لٌس بن مسلم، عن دمحم بن المنتشر،"4ٓٓ٘ٔوفٌه )

 ذلن علٌه". فعابوا حتى انمضت عدتها،
على الطبلق  السدّي، فً لوله: )َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم( لال:" ( : حدثنا أحمد، لال: ثنا أسباط، عن ٗٗٗ/  ٖٕوما فً تفسٌر الطبري )

ال ٌجوز فً نكاح وال  عدل منكم{ لال:" ٌمول: }وأشهدوا ذوي عطاء ( : " ولال ابن جرٌج: كان٘ٗٔ/ 2والرجعة"، فً تفسٌر ابن كثٌر )
 طبلق وال رجاع إال شاهدا عدل، كما لال هللا، عز وجل، إال أن ٌكون من عذر".

ومما ٌإٌد هذا الرأي أٌضاً وٌدل علٌه : خطورة الطبلق و المترتب علٌه فئلن كان بناء هذه األسرة مفتمر إلى اإلشهاد فإن افتمار   
"ال ٌرتاب عالل فً أن الطبلق بالنسبة  : فً الشرٌط الثامن من سلسلة الهدى و النور األلبانً لال اإلمام : هدمها إلى هذا أولى و أجدر

ذا أراد للنكاح هو كالهِدم بالنسبة للبناء، فإنسان ٌبنً دارا ثم ٌهدمها، ٌبنً دارا ٌنفك علٌها أموال طابلة وأولات عدٌدة وو تكالٌؾ ثم ما إ
نهار، الهِدم أصعب من البناء، ألنه ٌضٌع على اإلنسان جهود كثٌرة وكثٌرة جداً، النِكاح هو بناء ألسرة حٌنما  هدمها ، هدمها بساعة من

: ) ال نكاح إال بولً  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم–ٌتزوج المسلم فإنما ٌضع األساس إللامة أسرة مسلمة، وكلنا ٌعلم لول الرسول 
حمك فٌه الشهود العدول فبل ٌعتبر نكاحاً شرعٌاً، وهو بناء، فالطبلق الذي للنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو وشاِهَدْي عدل ( فؤي نكاح لم ٌت

ً ما لرر وعزم كما لال  َوإِْن ( : -عّز وجلّ –كالهدم بالنسبة للبناء، العمل والنظر السلٌم ٌإٌد أن ٌشترط فٌه اإلشهاد، ومعنى ذلن أن إنسانا
َ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ َعَزُموا الطَّبَلَق فَ  ، عزم على الطبلق ، ولكن هذا الطبلق وضع له الشارع الحكٌم شروطاً وهذه الشروط هً فً الوالع  ) إِنَّ َّللاَّ

ٌترتب من وراءه هدم األسرة، فمال أن السُّنّـة اإلشهاد، فكؤن الشارع الحكٌم ٌمول  -كما للنا–كالعرللة لمنع ولوع هذا الطبلق، ألن الطبلق 
ك: لو عزمت على الطبلق وأردت تنفٌذه فؤتً بشاهدٌن، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ]..[ الولً وأتً بشاهدٌن، وإال فبل نكاح لن" للمطل

 انتهى.
سد لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما  إذن فإن اإلشهاد على الطبلق فٌه سد باب على المتبلعبٌن بحموق زوجاتهم ، وفٌه  

 بك من كبلم العبلمة السعدي . و فٌه االبتعاد عن الرٌبة ولطع للمنازعة ، كما سبك من كبلم األلوسً و ؼٌره.ٌلزمه بٌانه ، كما س
( استحباب اإلشهاد، ونالش من لال بوجوبه، ثم أبطل المول ٔٙٔفً كتابه )الجامع فً أحكام الطبلق( )ص  عمرو سلٌم ورجح الشٌخ 

رجعة بترن اإلشهاد باطل ال دلٌل علٌه، وعلى تمدٌر أن األمر فً اآلٌة ٌمتضً الوجوب، المول ببطبلن الطبلق وال باشتراطه، ولال:
لم فمخالفته ال تبطل أثر الطبلق وال المراجعة، والدلٌل على ذلن: أن هللا سبحانه لد أمرنا فً الطبلق باستمبال النساء فً عدتهن فً طهر 

عنهما ـ هذا األمر وطلك امرأته وهً حابض، أجازه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كما تمدم تمرٌره، فهو ٌجامعها فٌه زوجها، فلما خالؾ ابن عمر ـ رضً هللا 
 لد خالؾ األمر الوارد فً آٌة الطبلق، ولم ٌمنع هذا من أن ٌحسب علٌه طلمة، فكذلن هو الحال بالنسبة لمن خالؾ األمر فً اإلشهاد. اهـ.

ابن  أبو الولٌد افتراض وجوب اإلشهاد، فإن هذا ال ٌعنً اشتراطه بحٌث ال ٌمع الطبلق إال به! لال ؛ فإنه على-وهللا أعلم-وهذا هو الصواب 
فإذا للنا: إنه واجب، فمعنى ذلن أنه ٌكون بتركه آثما لتضٌٌع الفروج وما ٌتعلك بذلن، من  (:2ٕٓ/ٕفً )الممدمات الممهدات()ص رشد

  اهـ.ؼٌر أن ٌكون ذلن شرطا فً صحة الطبلق والرجعة. 
واتفك الجمٌع  ( بعد أن تعرض للخبلؾ فً الوجوب أو االستحباب، لال:4ٖٓ/2ٕفً )التحرٌر والتنوٌر()ص: الطاهر بن عاشور ولال 

على أن هذا اإلشهاد لٌس شرطا فً صحة المراجعة أو المفارلة؛ ألنه إنما شرع احتٌاطا لحمهما، وتجنبا لنوازل الخصومات؛ خوفا من أن 
ها زوجة لم تطلك، أو أن تموت هً فٌدعً هو ذلن، وكؤنهم بنوه على أن األمر ال ٌمتضً الفور، على أن جعل الشًء ٌموت فتدعً أن

شرطا لؽٌره ٌحتاج إلى دلٌل خاص ؼٌر دلٌل الوجوب؛ ألنه لد ٌتحمك اإلثم بتركه وال ٌبطل بتركه ما أمر بإٌماعه معه، مثل الصبلة فً 
  . اهـ.األرض المؽصوبة، وبالثوب المؽصوب
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عن ابن عباس، لال: " طلك ركانة بن عبد ٌزٌد أخو بنً المطلب امرأته ، (ٔ)أخرج اإلمام أحمد 
ثبلثا فً مجلس واحد، فحزن علٌها حزنا شدٌدا، لال: فسؤله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " كٌؾ طلمتها؟ " لال: طلمتها 

شبت " فلو كان اإلشهاد  ثبلثا، لال: فمال: " فً مجلس واحد؟ " لال: نعم لال: " فإنما تلن واحدة فؤرجعها إن
 واجبا لسؤل رسول هللا ركانة: هل أشهدت على طبلق امرأتن ؟. إذ إنه ال ٌإخر البٌان عن ولت الحاجة. 

وؼٌره من حدٌث عبد هللا بن عمر، أنه طلك امرأته وهً حابض، فسؤل عمُر  ،(ٕ)وأخرج مسلم 
 طاهرا أو حامبل "  النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: " مره فلٌراجعها، ثم لٌطلمها

 والحدٌث روى بؤلفاظ ورواٌات كثٌرة ولم ٌثبت فٌها أمره البن عمر باإلشهاد 
ِ ، وفً الموطؤ  وؼٌره: " أَنَّ ِرفَاَعةَ ْبَن ِسْمَواٍل َطلََّك اْمَرأَتَهُ تَِمٌَمةَ بِْنَت َوْهٍب فًِ َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم ثبََلثًا  ُ َعلَ بٌِِر فَاْعتََرَض َعْنَها فَلَْم ٌَْستَِطْع أَْن ٌََمسََّها فَفَاَرلََها فَؤََراَد َصلَّى َّللاَّ ْحَمِن ْبَن الزَّ فَنََكَحْت َعْبَد الرَّ
 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُل الَِّذي َكاَن َطلَّمََها فََذَكَر َذِلَن ِلَرُسوِل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم فَنََهاهُ َعْن  َعلَ ِرفَاَعةُ أَْن ٌَْنِكَحَها َوُهَو َزْوُجَها اأْلَوَّ

ٌْلَةَ "  . (ٖ)تَْزِوٌِجَها َولَاَل اَل تَِحلُّ لََن َحتَّى تَذُوَق اْلعَُس
وؼٌره أن عمرو بن حزم طلك الؽمٌصاء، فنكحها رجل، فطلمها لبل أن ٌمسها،  ،(ٗ)وأخرج أحمد 

 : "حتى ٌذوق اآلخر من عسٌلتها".فؤتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسؤله أن ترجع إلى زوجها األول، فمال
وؼٌره أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودنا منها، لالت: أعوذ  ،(٘)رج البخاريوأخ  

 باهلل منن، فمال لها: "لمد عذت بعظٌم، الحمً بؤهلن" فطلمها رسول هللا ولم ٌشهد. 
لال: كانت تحتً امرأة أحبها، وكان عمر ٌكرهها، وؼٌره عن عبد هللا بن عمر،  ،(ٙ)وأخرج أحمد  

فؤمرنً أن أطلمها، فؤبٌت، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا رسول هللا، إن عند عبد هللا بن عمر امرأة كرهتها له، 
" وهذا صرٌح فً أنه لم  فؤمرته أن ٌطلمها فؤبى، فمال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا عبد هللا طلك امرأتن " فطلمتها

 ٌؤمره باإلشهاد على طبلله. 
األزواج والزوجات الحذر وعدم التساعل فً مسابل الطبلق، فمد سبل الشٌخ عبد  وهنا ٌجب على 

العزٌز بن باز رحمه هللا تعالى: تساهل الناس بلفظ الطبلق، ثم ٌؤتون إلى العلماء ٌستفتونهم فً هذا، هل من 
 كلمة توجٌهٌة عن هذا؟

ً بالحذر من التساهل   فً الطبلق، ألنه ٌفرق بٌن الرجل فؤجاب رحمه هللا: نعم، نوصً إخواننا جمٌعا
،  هكذا جاء عنه علٌه (5)وأهله، وفً الحدٌث الصحٌح ٌمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "أبؽض الحبلل إلى هللا الطبلق"

الصبلة والسبلم بإسناد حسن، فالمشروع للمإمن أن ٌتحفظ وأن ٌحذر ما ٌفرق بٌنه وبٌن أهله، وأن ٌعالج 
بٌنه وبٌن أهله بالحكمة والكبلم الطٌب وباألسلوب الحسن، ال بالطبلق، فالطبلق ٌفرق  األمور والمشاكل التً

بٌن الزوجٌن، فٌنبؽً للمإمن أن ٌحذر الطبلق إال عن وطر عن لصد عن رؼبة فً الطبلق فبل بؤس، وإال 
الحسن  فلٌحذر أن ٌمع الطبلق بسبب المشاكل والؽضب، بل ٌتحرى حل المشاكل بالكبلم الطٌب واألسلوب

الذي تنهى به المشاكل من دون ولوع فً الطبلق، أما إذا كان ٌرؼب بالطبلق لسوء خلمها أو ألسباب أخرى 
 .(2)فبل بؤس، هللا شرع الطبلق، ٌطلك واحدة ال ٌزٌد علٌها، ٌطلك واحدة، والحمد هلل، طلمة واحدة"

                                                           
 .(25ٖٕ(المسند )ٔ)
 .(5ٔٗٔ)صحٌح مسلم (ٕ)
 .44ٖ/ٔ(: ٕٙٔٔ( موطؤ مالن)ٖ)
 .(2ٖ5ٔ)المسند (ٗ)
 .(ٕٗ٘٘)صحٌح البخاري (٘)
 .(ٔٔٓ٘)المسند (ٙ)
 (.2ٕٔٓ( وابن ماجة)52ٕٔ(رواه أبو داود)5)
 ( تفرٌع لفتوى صوتٌة من مولع الشٌخ رحمه هللا ٔ)
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واج، فٌطلمون زوجاتهم ألتفه وٌمول د حسام عفانة: التساهل فً الطبلق والٌع من كثٌٍر من األز 
األسباب، كالخبلفات البسٌطة على الطعام أو الشراب أو الخروج من البٌت ونحوها من األسباب التافهة، 
فٌخربون بٌوتهم بؤٌدٌهم بانفعاالٍت ولتٌٍة، ومن ثمَّ ٌندمون على ما فعلوا، وٌصٌر الواحد منهم ٌتنمل من شٌخٍ 

زوجته،وكؤن ورلة المفتً أو الشٌخ هً التً تسمح له باستمرار زواجه،  إلى آخر لٌحصل على فتوى تعٌُد له
ً فهو آثٌم لولوعه فً الحرام، وكذلن فإنهم  وال ٌدرن هإالء اإلثم الذي ولعوا فٌه، فمن طلك زوجته بدعٌا

هل ٌتحملون تبعات الطبلق المالٌة واالجتماعٌة كتفكن األسرة وتشرٌد األطفال. ومن أوضح األمثلة على تسا
بعض األزواج فً الطبلق تبلعبهم بؤلفاظ الطبلق وادعاإهم أنهم ال ٌمصدون الطبلق، ومن المعلوم أن 
جماهٌر أهل العلم لد اتفموا على ولوع الطبلق عند صدور لفظ الطبلق عن الزوج، وإن لم ٌكن لاصداً 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ثبلٌث  للطبلق، كؤن ٌكون هازالً، ولد ورد فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن
 .(ٔ)ِجُدهنَّ ِجٌد وهزلُهنَّ ِجد، النكاُح والطبلُق والرجعةُ"

ً عند جماعة من الفمهاء  ومن أمثلة التساهل فً الطبلق الحلُؾ بالطبلق، فإن هذه الصٌؽة لٌست طبللا
الحنث فٌه تلزم كفارةُ ٌمٌٍن، ولد اعتبر واعتبروها من لؽو الكبلم، ومن الفمهاء من اعتبرها ٌمٌناً، فإذا ولع 

لانون األحوال الشخصٌة المعمول به فً المحاكم الشرعٌة أن الحلؾ بالطبلق ال ٌمع به طبلٌق، إذا كان ٌُمصد 
به الحمُل على فعل شًٍء أو تركه، وأما جمهور الفمهاء بما فٌهم األبمة األربعة فً المعتمد عندهم، فمالوا إن 

ٌُعتبر طبللاً. وعلى كل حاٍل فإن صور التساهل فً الطبلق من األزواج كثٌرة، سواء كانت الحلؾ بالطبلق 
 ِ فً العدد أو فً األحوال وؼٌرها، ومعلوم أن الطبلق مبؽوٌض كما روي فً الحدٌث " أَْبؽَُض اْلَحبَلِل إِلَى َّللاَّ

تَعَالَى الطَّبَلُق"
(ٕ) . 

فً مسابل الطبلق، ولئلمام الشاطبً كبلم نفٌس فذا  كما وٌجب على المفتٌن الحذر من التساهل 
الموضوع، إذ ٌمول:"المفتً البالػ ذروة الدرجة هو الذي ٌَحِمل الناس على الوسط المعهود فٌما ٌلٌك 
بالجمهور، فبل ٌذهب بهم مذهب الشدة، وال ٌمٌل بهم إلى طرؾ االنحبلل. والدلٌل على صحة هذا أنه 

به الشرٌعة... ببل إفراط وال تفرٌط، فإذا خرج عن ذلن فً المستفتٌن خرج عن  الصراط المستمٌم الذي جاءت
لصد الشارع، ولذلن كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عنـد العلماء الراسخٌن... ولـد رد النبً صلى 

بالناس  هللا علٌه وسلم على عثمان بن مظعون رضً َّللّا عنه التبتل، ولال لمعاذ رضً َّللّا عنه لما أطال
الصبلة: أفتّان أنت ٌا معاذ؟... ورد علٌهم الوصال، وكثٌر من هذا... وألنه إذا ذهب بالمستفتً مذهب العنت 
والحرج بُؽّض إلٌه الدٌن، وأدى إلى االنمطاع عن سلون طرٌك اآلخرة... وأما إذا ذهب به مذهب االنحبلل 

 .(ٖ)كان مظنة للمشً مع الهوى والشهوة"
ابن المٌم: "من أفتى الناس، ولٌس بؤهٍل للفتوى، فهو آثٌم عاٍص، ومن ألره من والة األمور ولال العبلمة  

على ذلن؛ فهو آثٌم أٌضاً. لال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه هللا: وٌلزم ولً األمر منعهم كما فعل بنو أمٌة، 
ٌرشد الناس إلى المبلة، وبمنزلة وهإالء بمنزلة من ٌدل الركب، ولٌس له علٌم بالطرٌك، وبمنزلة األعمى الذي 

من ال معرفة له بالطب، وهو ٌَطبُّ الناس، بل هو أسوأُ حاالً من هإالء كلهم، وإذا تعٌن على ولً األمر منع 
من لم ٌحسن التطبب من مداواة المرضى، فكٌؾ بمن لم ٌعرؾ الكتاب والسنة، ولم ٌتفمه فً الدٌن. وكان 

شدٌد اإلنكار على هإالء، فسمعته ٌمول: لال لً بعض هإالء أَُجعلت رضً هللا عنه  -ابن تٌمٌة-شٌخنا 
 .(ٗ) محتسباً على الفتوى، فملت له ٌكون على الخبازٌن والطباخٌن محتسٌب، وال ٌكون على الفتوى محتسب"

                                                           
 .2ٕٕ/ٙماجة، وهو حدٌث حسن كما لال العبلمة األلبانً فً إرواء الؽلٌل( رواه أبو داود والترمذي وابن ٔ)
 (2ٕٔٓ( وابن ماجة)52ٕٔ(رواه أبو داود)ٕ)
 .2ٓٙ-5ٓٙ/ٗ( الموافمات فً أصول الشرٌعة، ٔ)
 5ٕٔ/ٗ( إعبلم المولعٌن ٕ)
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 المرآن
َطلَّمََها فَََل ُجنَاَح َللَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا }فَِإْن َطلَّمََها فَََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َؼْيَرهُ فَِإْن 

ِ يُبَيِّنَُها ِلمَْوٍم يَْعلَُموَن ) ِ َوتِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ  [ٖٕٓ({ ]البمرة : ٖٕٓأَْن يُِميَما ُحُدوَد َّللاَّ
 التفسٌر:

ؼٌره زواًجا صحًٌحا وجامعها  فإن طلَّك الرجل زوجته الطلمة الثالثة، فبل تحلُّ له إال إذا تزوجت رجبل
فٌه وٌكون الزواج عن رؼبة، ال بنٌة تحلٌل المرأة لزوجها األول، فإن طلمها الزوج اآلخر أو مات عنها 
وانمضت عدتها، فبل إثم على المرأة وزوجها األول أن ٌتزوجا بعمد جدٌد، ومهر جدٌد، إن ؼلب على ظنهما 

. وتلن أحكام هللا المحددة ٌبٌنها لموم ٌعلمون أحكامه وحدوده؛ ألنهم أن ٌمٌما أحكام هللا التً شرعها للزوجٌن
 المنتفعون بها.

 .(ٔ)[، أي:فإن طلمها "المرة الثالثة بعد المرتٌن"ٖٕٓلوله تعالى: }فَإِْن َطلَّمََها{]البمرة :  
 .(ٕ)تٌن"أنه إذا طلك الرجل امرأته طلمة ثالثة بعد ما أرسل علٌها الطبلق مر لال ابن كثٌر: " 
 .(ٖ)لال الشوكانً: " أي فإن ولع منه ذلن فمد حرمت علٌه بالتثلٌث" 
 :(ٗ)[، وجهان ٖٕٓوفً لوله تعالى :}فَإِن َطلَّمََها{]البمرة: 

وبه لال جمهور  ،(2)، والضحان(5)، وابن عباس(ٙ)، ولتادة(٘)أحدهما : أنها الطلمة الثالثة. وهو لول السدي
 أهل التفسٌر.
 .(ٓٔ). واختاره الطبري(4)أن ذلن تخٌٌر لموله تعالى :}أَو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{، وهو لول مجاهد والثانً :

[، أي: فبل تحل له من بعد حتى ٖٕٓلوله تعالى: } فبَلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزوجاً َؼٌَرهُ{]المرة: 
 .(ٔٔ)تنكح زوجا ؼٌره "

 (ٖٔ). وروي عن السدي(ٕٔ)لمها ثبلثا فبل تحل له حتى تنكح زوجا ؼٌره"لال ابن عباس:" ٌمول: إن ط 
 نحوه.
 .(ٗٔ)لال المرطبً:"وهذا مجمع علٌه ال خبلؾ فٌه"  
 :(ٔ)ولد اختلؾ العلماء فٌما ٌكفً من النكاح ، وما الذي ٌبٌح التحلٌل، فذكروا فٌه وجهان 

                                                           
 .ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 . 4ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .4ٕٙ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٙ٘/ٗانظر: تفسٌر الطبري: ( ٗ)
 .2ٙ٘/ٗ(:ص 22٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 ..2ٙ٘-2٘٘/ٗ(:ص 22ٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٙ٘/ٗ(:ص 22ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٙ٘/ٗ(:ص 22ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .25٘/ٗ(:ص 225ٗ(، و)22ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
. لال الطبري: " والذي لاله مجاهد فً ذلن عندنا أولى بالصواب ، للذي ذكرنا عن رسول هللا صلى هللا 25٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)

إمسان أو سبل فمٌل : هذا لول هللا تعالى ذكره : " الطبلق مرتان " فؤٌن الثالثة ؟ لال : " ف -علٌه وسلم فً الخبر الذي روٌناه عنه أنه لال 
هو الثالثة ، فمعلوم بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان " . فؤخبر ملسو هيلع هللا ىلص ، أن الثالثة إنما هً لوله : " أو تسرٌح بإحسان " فإذ كان التسرٌح باإلحسان 

إنما هو بٌان عن الذي ٌحل  أن لوله : " فإن طلمها فبل تحل ال من بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره " من الداللة على التطلٌمة الثالثة بمعزل ، وأنه
للمسرح باإلحسان إن سرح زوجته بعد التطلٌمتٌن ، والذي ٌحرم علٌه منها ، والحال التً ٌجوز له نكاحها فٌها  وإعبلم عباده أن بعد 

 التسرٌح على ما وصفت ال رجعة للرجل على امرأته".
 .5ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ(:صٖٕٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
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 أحدهما : أن مجرد العمد كاؾ.
طلمها منه، أحلها لؤلول سواء دخل بها أو لم ٌدخل ، وهو لول سعٌد بن المسٌب أي: أن نكاح الثانً إذا  

 .(ٕ)ومن وافمه
لال الشوكانً: " ولد أخذ بظاهر اآلٌة سعٌد ابن المسٌب ومن وافمه، لالوا: ٌكفً مجرد العمد ألنه  

 .(ٖ)المراد بموله }َحتَّى تَنِكَح َزوجاً َؼٌَرهُ{"
لاببل:" ومعنى ذوق العسٌلة هو الوطء ، وعلى هذا جماعة العلماء إال  ولد اعترض علٌه ابن المنذر 

سعٌد بن المسٌب فمال: أما الناس فٌمولون : ال تحل ، لؤلول حتى ٌجامعها الثانً ، وأنا ألول : إذا تزوجها 
إال طابفة  زواجا صحٌحا ال ٌرٌد بذلن إحبللها فبل بؤس أن ٌتزوجها األول. وهذا لول ال نعلم أحدا وافمه علٌه

 .(ٗ)من الخوارج ، والسنة مستؽنى بها عما سواها"
:" وأظنهما لم ٌبلؽهما حدٌث العسٌلة -بعد أن ذكر لول سعٌد بن المسٌب وسعٌد بن جبٌر-لال المرطبً  

ٌَْرهُ{ وهللا أعلم"  .(٘)أو لم ٌصح عندهما فؤخذا بظاهر المرآن ، وهو لوله تعالى : }َحتَّى تَْنِكَح َزْوجاً َؼ
ولد لال بعض علماء الحنفٌة : "من عمد على مذهب سعٌد بن المسٌب فللماضً أن ٌفسخه ، وال ٌعتبر  

 .(ٙ)فٌه خبلفه ألنه خارج عن إجماع العلماء"
 والثانً : أنه ال ٌكفً مجرد الوطء حتى ٌكون إنزال.

ٌلتها ، للسنّة المروٌة فٌه أي: أنها ال تحل لؤلول بنكاح الثانً ، حتى ٌدخل بها فتذوق عسٌلته وٌذوق عس 
 .(5)، وهو لول الجمهور

لال الشٌخ السعدي: " وٌشترط  أن ٌكون نكاح الثانً، نكاح رؼبة، فإن لصد به تحلٌلها لؤلول، فلٌس  
بنكاح، وال ٌفٌد التحلٌل، وال ٌفٌد وطء السٌد، ألنه لٌس بزوج، فإذا تزوجها الثانً راؼبا ووطبها، ثم فارلها 

 .(2)عدتها"وانمضت 
لال المرطبً: " وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفمهاء إلى أن الوطء كاؾ فً ذلن ، وهو  

التماء الختانٌن الذي ٌوجب الحد والؽسل ، وٌفسد الصوم والحج وٌحصن الزوجٌن وٌوجب كمال الصداق. 
أصول الفمه أن الحكم هل ٌتعلك  لال ابن العربً : ما مرت بً فً الفمه مسؤلة أعسر منها ، وذلن أن من

بؤوابل األسماء أو بؤواخرها ؟ فإن للنا : إن الحكم ٌتعلك بؤوابل األسماء لزمنا أن نمول بمول سعٌد بن المسٌب. 
وإن للنا : إن الحكم ٌتعلك بؤواخر األسماء لزمنا أن نشترط اإلنزال مع مؽٌب الحشفة فً اإلحبلل ، ألنه آخر 

اله الحسن. لال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسٌلة هو الوطء ، وعلى هذا جماعة العلماء ذوق العسٌلة على ما ل
 .(4)إال سعٌد بن المسٌب"

                                                                                                                                                                                             
 .2ٗٔ-5ٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المطرطبً: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ، والتمهٌد: 5٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٙٔ( انظر: االستذكار: ٕ)
 .4ٖٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
ر ذلن وهو لال الشوكانً: " وذهب الجمهور من السلؾ والخلؾ إلى انه ال بد مع العمد من الوطء لما ثبت عن النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( من اعتبا( 5)

ذاته ال زٌادة ٌتعٌن لبولها ولعله لم ٌبلػ سعٌد بن المسٌب ومن تابعه وفً اآلٌة دلٌل على انه البد من ان ٌكون ذلن نكاحا شرعٌا ممصودا ل
نكاحا ؼٌر ممصود لذاته بل حٌلة للتحلٌل وذرٌعة إلى ردها إلى زوج األول فإن ذلن حرام لؤلدلة الواردة فً ذمه وذم فاعله وانه التٌس 

 (.4ٖٕ/ٔالمستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلن".)فتح المدٌر: 
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
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والراجح هو لول الجمهور، والداللة على ذلن إجماع األمة جمٌعا على أن ذلن معناه، وٌإٌده حدٌث  
ُ ِرفاَعةَ  عابشة، لالت : " ٌِْه َوَسلََّم فَمَالَْت : ُكْنُت ِعْنَد ِرفَاَعةَ فََطلَّمَنًِ  (ٔ)َجاَءْت اْمَرأَة ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ِ النَّبِ ًّ اْلمَُرِظ

بٌِِر . فَمَاَل : "أَتُِرٌِدٌَن أَْن تَْرِجِعً إِلَى ِرفَاَعةَ  ْحَمِن ْبَن الزَّ ْجُت َعْبَد الرَّ  ؟ اَل ، َحتَّى تَذُولًِفَؤَبَتَّ َطبَللًِ فَتََزوَّ
ٌْلَتَنِ  ٌْلَتَهُ ، َوٌَذُوَق ُعَس  . (ٕ)" ُعَس

                                                           
ًّ بن أخطب( ٔ) وج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإن أمها بّرة بنت  -أم المإمنٌن-هو: رفاعة بن سموال المرظً، من بنً لرٌظة وهو خال صفٌة بنت حٌ

 .5ٕٔ/ٕ. وأسد الؽابة البن األثٌر: 2ٓٗ/ٕسموال. انظر: اإلصابة:
وجها وهو راؼب فً التمسن بها ، ولم ٌطلمها بمجرد طلبها (. ورواٌات الحدٌث تدل على أنه تزٖٖٗٔ( ومسلم )4ٖٕٙرواه البخاري )(ٕ)

ً ، وهً كانت لد الطبلق ، وإنما هً أرادت أن تعود لزوجها األول ، فبٌن لها النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنها ال ٌحل لها ذلن حتى ٌدخل بها الزوج الثان
  .ذكرت أنه لم ٌدخل بها

َجَها َرُجٌل ثُمَّ َطلَّمََها لَْبَل أَْن ٌَْدُخَل بَِها ، ( :َعْن َعابَِشةَ رضً ٖٖٗٔوروى مسلم ) فَؤََراَد َزْوُجَها هللا عنها لَالَْت : "َطلََّك َرُجٌل اْمَرأَتَهُ ثبََلثًا فَتََزوَّ
ٌِْه َوَسلََّم َعْن ذَِلَن فَمَالَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ َجَها ، فَُسبَِل َرُسوُل َّللاَّ ُل أَْن ٌَتََزوَّ لُ  اأْلَوَّ ٌْلَتَِها َما ذَاَق اأْلَوَّ  ". : "اَل َحتَّى ٌَذُوَق اآْلِخُر ِمْن ُعَس

هذا الحدٌث له عشرة اسانٌد فً وجوب الدخول بالمطلمة ثبلثا حتى تحل لزوجها األول ، وهذا أمر مجمع علٌه ثبت بالدالبل المتواترة . و
تها ، مما هو المصد الصحٌح للزواج . أما إذا تزوجها ودخل بها لاصدا وٌجب أن ٌكون الزوج الثانً راؼبا فً المرأة لاصدا لدوام عشر

فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولعن المحلل له . وكان نكاح هذا  -تحلٌلها للزوج األول أو كان ذلن مفهوما من والع الحال 
 الثانً باطبل ال تحل به المعاشرة .

وفً لوله ملسو هيلع هللا ىلص المرأة رفاعة : )أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة( دلٌل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى  "  :بر رحمه هللاولال ابن عبد ال
 .(5ٕٕ/ ٖٔالتمهٌد" ) ".زوجها ال ٌضر العالد علٌها ، وأنها لٌست بذلن فً معنى التحلٌل المستحك صاحبه اللعنة " انتهى

ال أثر لنٌة الزوجة وال الولً وإنما التؤثٌر لنٌة الزوج الثانً فإنه إذا نوى التحلٌل كان محلبل فٌستحك اللعنة ثم  "هللا:ولال ابن المٌم رحمه 
نٌة  ٌستحمها الزوج المطلك إذا رجعت إلٌه بهذا النكاح الباطل ، فؤما إذا لم ٌعلم الزوج الثانً وال األول بما فً للب المرأة أو ولٌها من

إلٌه ،  ٌضر ذلن العمد شٌبا . ولد علم النبً ملسو هيلع هللا ىلص من امرأة رفاعة أنها كانت ترٌد أن ترجع إلٌه ولم ٌجعل ذلن مانعا من رجوعها التحلٌل لم
 (.ٙٗ-٘ٗ/ ٗإعبلم المولعٌن" ). وإنما جعل المانع عدم وطء الثانً فمال :"حتى تذولً عسٌلته وٌذوق عسٌلتن" " انتهى

 ؽر عسل؛ وأُنِّث ألنَّ العسَل مإنث، ولٌل: إنه ٌذكَّر وٌإنث، ولد اختلؾ فً المراِد بذلن:و)العسٌلة(: مص 
 فمٌل: إنزال المنً، وأنَّ التحلٌل ال ٌكون إال بذلن. والعسٌلة فً اللؽة تطلك على النطفة أو ماء الرجل. -أ

 فرج المرأة، وٌكفً منه ما ٌوجب الحد والصداق.  ولٌل: ذوق العسٌلِة كناٌة عن المجامعة؛ وهو تؽٌب الحشفة من الرجل فً -ب
 ولٌل: إنَّ العسٌلة هً لذة الجماع، ولد شبهت بالعسل للذته، والعرب تسمً كلَّ شًء تستلذه: عسبلً. -ج
وعارضة األحوذي البن ، ٘ٙٔ، وفتح الباري )ممدمة( ص ٕٙ٘/ ٔالمؽنً البن باطٌش ، وٖٓٙانظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث:  )

، مكتبة ، وسبل السبلم، دمحم بن إسماعٌل الكحبلنً؛ الجزء الثالث، كتاب النكاح44/ٖٓ، والموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة)عسٌلة(:5ٗ/٘العربً: 
 (.2ٕٔص : 4ٙٓٔالحلبً، الطبعة الرابعة، 

، فمد ٌجوز رجوعها إلى  ول إال بعدهفهذا الحدٌث ٌدل على أنه ال بد فٌمن طلمها زوجها ثبلثاً ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فبل تحل لؤل
زوجها األول إذا حصل الجماع من الثانً وٌعمبه الطبلق منه لكن شرط أن ال ٌكون فً ذلن مخادعة من الزوج الثانً وال إرادة تحلٌلها 

 . لؤلول ،فالُمحلل مرفوض فً الشرع
 
طلمها ، وهو محرم وفاسد فً لول عامة أهل العلم ، وال تحل به ونكاح التحلٌل : هو أن ٌنكحها من أجل أن ٌحلها لزوجها األول ، ثم ٌ 

وسواء فً ذلن إذا صرح بمصده عند العمد ، واشترطوا علٌه أنه متى أحلها لزوجها طلمها ، أو لم ٌشترطوا ذلن  . المرأة لزوجها األول
 (.5ٗ٘/ 5وانظر : "المؽنً" ) . وإنما نواه فً نفسه فمط

ُ اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل لَهُ ( . وصححه األلبانً فً " صحٌح أبً داوود( 5ٕٙٓولد روى أبو داود ) . واْلُمَحلَِّل هو . " أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : )لَعََن َّللاَّ
 . من تزوجها لٌحلها لزوجها األول . َواْلُمَحلََّل له هو زوجها األول

ٌِْس اْلُمْستَعَاِر ؟ ( ، لَالُوا : بَلَى ، ٌَا َرسُوَل  ( عن عمبة بن عامر رضً هللا4ٖٙٔوروى ابن ماجة ) عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ) أاََل أُْخبُِرُكْم بِالتَّ
ُ اْلُمَحلَِّل ، َواْلُمَحلََّل لَهُ( وحسنه األلبانً فً " صحٌح سنن ابن م ِ . لَاَل : ) ُهَو اْلُمَحلُِّل ، لَعََن َّللاَّ  . " اجةَّللاَّ

( عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه لال وهو ٌخطب الناس : " وهللا ال أوتى بمحّلٍ ومحلَّل له إال ٕ٘ٙ/ٙوروى عبد الرزاق )
 . " رجمتهما

ول األلال ابن لدامة رحمه هللا : " ونكاح المحلل فاسد،، ٌثبت فٌه سابر أحكام العمود الفاسدة ، وال ٌحصل به اإلحصان ، وال اإلباحة للزوج 
 (.5ٗ٘/ 5انتهى من "المؽنً" ) . " ، كما ال ٌثبت فً سابر العمود الفاسدة

للت: وال بد أن ٌكون نكاح الزوج الثانً نكاح رؼبة فً المرأة، لاصداً لدوام عشرتها، فؤما إذا كان الثانً إنما لصد أن ٌحلها   
(، 4ٖٙٔ( وابن ماجة)5ٕٙٓأبوداود) رواه .لعن هللا المحلل والمحلل له :لؤلول فهذا هو المحلل الذي وردت األحادٌث بلعنه، فمال ملسو هيلع هللا ىلص

رضً هللا عنهما، فسؤله عن رجل طلك امرأته ثبلثاً، فتزوجها أخ له من ؼٌر مإامرة منه، لٌحلها  ابن عمر أن رجبلً جاء الحاكم وروى
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 .(ٔ)[ أي: "الزوج الثانً"ٖٕٓلوله تعالى : } فَإِْن َطلَّمََها{]البمرة: 

 .(ٕ)لال مماتل:"} فإن طلمها{: هذا الذي نكحها بعد ما جامعها"
د ما نكحها مطلمها التً بانت من زوجها بآخر التطلٌمات الثبلث بع -لال الطبري: أي:" فإن طلك المرأة 

 .(ٖ)الثانً"
ٌِْهَما أَْن ٌَتََراَجعَا{]البمرة:  [، أي" فبل بؤس أن تعود إِلى زوجها األول بعد ٖٕٓلوله تعالى: }فبَل ُجنَاَح َعلَ

 .(ٗ)انمضاء العّدة"
 لال ابن عباس:" ٌمول : إذا تزوجت بعد األول ، فدخل اآلخر بها ، فبل حرج على األول أن ٌتزوجها إذا

 .(٘)طلك اآلخر أو مات عنها ، فمد حلت له "
لال علً: "أشكل علً لوله: }فإن طلمها فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا{، فدرست المرآن، فعرضت أنه 

 .(ٙ)ٌعنً: إذا طلك الزوج األخٌر، رجعت إلى زوجها األول المطلك ثبلثا"
جته ثبلثا ثم انمضت عدتها ونكحت زوجا لال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلك زو 

 .(5)آخر ودخل بها ثم فارلها وانمضت عدتها ثم نكحت زوجها األول أنها تكون عنده على ثبلث تطلٌمات"
لال المرطبً: " فمتى علم الزوج أنه ٌعجز عن نفمة زوجته أو صدالها أو شًء من حمولها الواجبة  

ها ، أو ٌعلم من نفسه المدرة على أداء حمولها وكذلن لو كانت به علة علٌه فبل ٌحل له أن ٌتزوجها حتى ٌبٌن ل
تمنعه من االستمتاع كان علٌه أن ٌبٌن ، كٌبل ٌؽر المرأة من نفسه. وكذلن ال ٌجوز أن ٌؽرها بنسب ٌدعٌه 
وال مال له وال صناعة ٌذكرها وهو كاذب فٌها. وكذلن ٌجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن 

مها بحموق الزوج ، أو كان بها علة تمنع االستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء فً الفرج لم ٌجز لٌا
لها أن تؽره ، وعلٌها أن تبٌن له ما بها من ذلن ، كما ٌجب على بابع السلعة أن ٌبٌن ما بسلعته من العٌوب ، 

لرجل فلها الصداق إن كان دخل بها ، وإن ومتى وجد أحد الزوجٌن بصاحبه عٌبا فله الرد ، فإن كان العٌب با

                                                                                                                                                                                             
( وروي َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، 2ٕٓ/5سفاحاً على عهد رسول هللا".)السنن الكبرى:ال، إال نكاح رؼبة، كنا نعد هذا  :ألخٌه، هل تحل لؤلول؟ فمال

ٌِْه َوَسلََّم ُسبَِل َعِن الُمَحلِِّل لَاَل : " اَل نَِكاَح إاِلَّ نَِكاُح َرْؼبَةٍ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ  أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ ٌْلَةَ ، اَل نَِكاُح َدْلَسٍة ، َواَل ُمْستَْهِزٌئ بِِكتَاِب َّللاَّ  لَْم ٌَذُِق اْلعَُس
 (.ٕٕٙ/ٔٔ(: 5ٙ٘ٔٔ" . المعجم الكبٌر:)

 .5ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ(:صٖٖٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .45٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .45٘/ٗ(:ص4ٓ٘ٗ( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٕٗ/ٕ(/صٖٕٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 . ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)

ى لال المرطبً: " واختلفوا فً الرجل ٌطلك امرأته تطلٌمة أو تطلٌمتٌن ثم تتزوج ؼٌره ثم ترجع إلى زوجها األول ، فمالت طابفة : تكون عل
أبً طالب وأبً بن كعب وعمران بن ما بمً من طبللها ، وكذلن لال األكابر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عمر بن الخطاب وعلً بن 

حصٌن وأبو هرٌرة. وٌروى ذلن عن زٌد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدهللا بن عمرو بن العاص ، وبه لال عبٌدة السلمانً وسعٌد بن 
وابن نصر.  المسٌب والحسن البصري ومالن وسفٌان الثوري وابن أبً لٌلى والشافعً وأحمد وإسحاق وأبو عبٌد وأبو ثور ودمحم بن الحسن

وفٌه لول ثان وهو "أن النكاح جدٌد والطبلق جدٌد" ، هذا لول ابن عمر وابن عباس ، وبه لال عطاء والنخعً وشرٌح والنعمان وٌعموب. 
ث وذكر أبو بكر بن أبً شٌبة لال : حدثنا أبو معاوٌة ووكٌع عن األعمش عن إبراهٌم لال : كان أصحاب عبدهللا ٌمولون : أٌهدم الزوج الثبل

، وال ٌهدم الواحدة واالثنتٌن! لال : وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهٌم أن أصحاب عبدهللا كانوا ٌمولون : ٌهدم الزوج الواحدة 
ٌه وف واالثنتٌن كما ٌهدم الثبلث ، إال عبٌدة فإنه لال : هً على ما بمً من طبللها ، ذكره أبو عمر. لال ابن المنذر : وبالمول األول ألول.

لول ثالث وهو : إن كان دخل بها األخٌر فطبلق جدٌد ونكاح جدٌد ، وإن لم ٌكن دخل بها فعلى ما بمً ، هذا لول إبراهٌم النخؽً".)تفسٌر 
 (.ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٖالمرطبً: 
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لم ٌدخل بها فلها نصفه. وإن كان العٌب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق ، ولد روي أن 
 .(ٕ)"(ٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص تزوج امرأة من بنً بٌاضة فوجد بكشحها برصا فردها ولال : "دلستم علً"

ِ{]البمرة:لوله تعالى:} إِْن ظَ   [، أي: " إِن كان ثمة دالبل تشٌر إِلى الوفاق وحسن ٖٕٓنَّا أَْن ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ
 .(ٖ)العشرة"
لال الطبري:أي: "إن رجوا مطمعا أن ٌمٌما حدود هللا، وإلامتهما حدود هللا : العمل بها ، وحدود هللا : ما  

وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي ٌكون أمرهما به ، وأوجب بكل واحد منهما على صاحبه ، 
 .(ٗ)بٌنهما"
لال النسفً: " إن كان فً ظنهما أنهما ٌمٌمان حموق الزوجٌة ولم ٌمل إن علما أنهما ٌمٌمان ألن الٌمٌن  

 .(٘)مؽٌب عنهما ال ٌعلمه إال هللا"
الممكنات ال سبٌل إلى معرفته لال الراؼب: " وعلك بالظن ، ألن ما ٌكون من اإلنسان فً المستمبل من  

إال بالظن ، ولٌس شرطاً فً صحة النكاح ، بل فً إباحته ورفع المآثم ، ألن العمد صحٌح ، فإن ظنا أن ال 
تنبٌهاً أنهم هم الذٌن ٌتبٌنونها ، لموله : }إِنََّما تُْنِذُر َمِن  -ٌمٌما حدود هللا ، وبٌن أن تلن الحدود بٌنها لموم ٌعلمون

ْكَر{"اتَّبََع  الذِّ
(ٙ). 

ِ{]البمرة:  ما أوجبه هللا على كل منهما من المعاشرة  [، أي"ٖٕٓلال ابن عثٌمٌن: }ُحُدوَد َّللاَّ
 .(5)بالمعروؾ"

 .(2)[، أي و"تلن شرابع هللا وأحكامه"ٖٕٓلوله تعالى: }َوتِْلَن ُحُدوُد هللا {]البمرة: 
 .(4)لال مماتل بن حٌان:"تلن طاعته" 
ِ ُحُدوَد  و}   .(ٓٔ)أي: أحكامه المحمٌّة من التؽٌٌر والمخالفة" {:"َّللاَّ
[، أي: " ٌوضحها وٌبٌنها لذوي العلم والفهم الذٌن ٖٕٓلوله تعالى:} ٌُبٌَِّنَُها ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 

 .(ٔٔ)ٌنظرون فً عوالب األمور"
ألن الجاهل إذا كثر له أمره ونهٌه فإنه ال ٌحفظه وال ٌتعاهده. والعالم ٌحفظ وٌتعاهد ،  لال المرطبً: " 

 .(ٕٔ)فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم ٌخاطب الجهال"
 .(ٖٔ)أي لموم ذوي استعداد، ولبول للعلم" لال ابن عثٌمٌن: " 

                                                           
ٌؾ فٌه . من حدٌث حمٌل بن زٌد: عن عبدهللا بن عمر. وجمٌل ضعٖٓٓ/ٗ(: 5ٙٓ5، وومجمع الزوابد)ٕٗٔ/5( كتاب السنن الكبرى: ٔ)

 اضطراب كثٌر.
 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .42٘/ٗ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .5ٙٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٕٗ/ٕ(:ص 5ٖٕٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)4)
 . ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
ثم لال: "}ٌبٌنها{، أي ٌوضحها هللا عّز وجّل، وٌظهرها؛ فكل الحدود التً ٌرٌدها هللا من العباد لد بٌنها . ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)

فما ال ٌوجد فً كبلم هللا ٌوجد فً سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وما ال ٌوجد فً كتاب هللا، وال فً سنة  كامبلً؛ والبٌان ٌكون بالكتاب، وٌكون بالسنة؛
ً بعٌنه فإنه ٌوجد بمعناه؛ وذلن بالمٌاس الصحٌح الذي ٌتساوى فٌه األصل، والفرع فً العلة فٌلحك هذا بهذا؛ فبٌان هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوله  نصا

 متنوع. تعالى للحدود
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االجتهاد فٌجددون النظر والتؤمل بؽاٌة لال الماسمً: "أي: ٌكشؾ اللبس عنها لموم فٌهم نهضة وجّد فً  
َ ٌَْجعَْل لَُكْم فُْرلاناً  َّمُوا َّللاَّ االجتهاد فً كل ولت، فبذلن ٌعطٌهم هللا ملكة ٌمٌزون بها ما ٌلبس على ؼٌرهم إِْن تَت

ُ ]البمرة: 4ٕ]األنفال:  َ، َوٌُعَلُِّمُكُم َّللاَّ  .(ٔ)["2ٕٕ[ ، َواتَّمُوا َّللاَّ
إلحام كلمة )لموم( لئلٌذان بؤن صفة العلم سجٌتهم وملكة فٌهم، كما تمدم بٌانه عند لال ابن عاشور: "و 

لوله تعالى: إن فً خلك السماوات واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار إلى لوله آلٌات لموم ٌعملون ]البمرة: 
ٔٙٗ"](ٕ). 

 الفوابد:
ً على مطلمها حتى تتزوج؛  - ٔ لموله تعالى: } فبل تحل له من بعد من فوابد اآلٌة: تحرٌم المطلمة ثبلثا

 حتى تنكح زوجاً ؼٌره {.
ومنها: أن نكاح الزوج الثانً على وجه ال ٌصح ال تحل به لؤلول؛ لموله تعالى: } حتى تنكح زوجاً  - ٕ

ؼٌره {؛ وال ٌكون زوجاً إال بعمد صحٌح؛ ولذلن لو تزوجها الثانً بنٌة تحلٌلها لؤلول فنكاحه ؼٌر صحٌح؛ 
 ه لؤلول.فبل تحل ب

ومنها: حلها للزوج األول بعد مفارلة الثانً لها؛ لموله تعالى: } فإن طلمها فبل جناح علٌهما أن  - ٖ
ٌتراجعا{؛ وظاهر اآلٌة الكرٌمة أنها تحل لؤلول بمجرد عمد الثانً علٌها، ومفارلته لها؛ لكن السنة بٌنت أنه ال 

ً بانتشار؛ وذلن أن ام ً تاما رأة رفاعة المرظً بانت منه بالثبلث؛ فتزوجت بعده عبد بد من وطء الثانً وطؤ
بٌِر  ؛ ولم ٌكن ٌمدر على الجماع؛ فؤتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولالت: ٌا رسول -بفتح الزاي، وكسر الباء  -الرحمن بن الزَّ

مثل هدبة الثوب، هللا، إن رفاعة طلمنً، فَبَتَّ طبللً، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبٌر ولم ٌكن معه إال 
أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة؟! ال حتى تذولً عسٌلته، وٌذوق »ولالت بثوبها؛ فمال لها النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٔ)«عسٌلتن
ومن فوابد اآلٌة: أن الزوجة المطلمة ثبلثاً لو وطبت بملن الٌمٌن فإنها ال تحل للزوج األول؛ لموله  - ٗ

ؼٌره {؛ مثال ذلن: امرأة مملوكة لشخص ولد تزوجها شخص آخر، فطلمها الزوج تعالى: } حتى تنكح زوجاً 
اآلخر، ثم انمضت عدتها، وجامعها سٌدها بحكم ملن الٌمٌن، ثم أراد زوجها األول أن ٌتزوجها فبل ٌمكن أن 

 ٌتزوجها؛ لموله تعالى: } حتى تنكح زوجاً ؼٌره {.
موله تعالى: } فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا {؛ والمعروؾ ومنها: إطبلق المراجعة على عمد النكاح؛ ل - ٘

عند الفمهاء أن الرجعة إعادة مطلمة ؼٌر بابن إلى عصمة زوجها؛ هذه هً الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطبلح 
خاص؛ أما فً المرآن فتطلك المراجعة على عمد النكاح؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا {؛ هذا 

ً إلى ثبلثة ألسام؛ فمالوا: لد ٌراد بها العمد؛ ولد ٌراد بها إعادة ولد لسم ب عض أهل العلم المراجعة شرعا
المطلمة رجعٌاً إلى عصمة زوجها، كما فً اصطبلح الفمهاء؛ ولد ٌراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة 

ته وهً حابض؛ فمال النبً حٌن طلك امرأ -رضً هللا عنهما  -زوجها بدون طبلق، كما فً حدٌث ابن عمر 
ُمْره فلٌراجعها، ثم لٌمسكها حتى تطهر ثم تحٌض ثم تطهر ثم إن شاء أمسن بعد وإن شاء طلك »ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: 

أن ٌردها إلى عصمته، وٌلؽً الطبلق، كما لو تباٌع « فلٌراجعها»؛ فالمراد بموله )ص(: (ٔ)«لبل أن ٌمس
أي راجعا العمد، أو ألؽٌاه؛ فالمراد بالمراجعة فً حدٌث ابن « تراجعا»ا: رجبلن على عمد فاسد، وللت لهم

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)

، كتاب النكاح، باب 4ٔ2، وأخرجه مسلم ص4ٖٕٙ: شهادة المختبا، حدٌث رلم ٖ، كتاب الشهادات، باب 2ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖٖٗٔ[ ٔٔٔ] ٕٖٙ٘: ال تحل المطلمة ثبلثاً لمطلمها حتى...، حدٌث رلم 5ٔ
: ولول هللا تعالى: )ٌا أٌها النبً إذا طلمتم النساء فطلموهن لعدتهن(، حدٌث رلم ٔ، كتاب الطبلق، باب ٖ٘ٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 (. ٕٖ٘ٙ: تحرٌم طبلق الحابض بؽٌر رضاها...، حدٌث رلم )ٔ، كتاب الطبلق، باب 4ٕ5 – 4ٕٙ، وأخرجه مسلم صٕٔ٘٘
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وإن كان الجمهور على أنها مراجعة مطلمة حسب اصطبلح الفمهاء  -عمر إلؽاء الطبلق على المول الصحٌح 
-. 

ي أن ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز أن ٌتراجع الزوجان حتى ٌؽلب على ظنهما أن ٌمٌما حدود هللا؛ أ - ٙ
ٌموم كل منهما بمعاشرة اآلخر بما ٌجب علٌه؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا إن ظنا أن ٌمٌما 
حدود هللا { وجه ذلن: أنهما إذا تراجعا بؽٌر هذا الشرط صار هذا العمد عبباً، وعناًء، وتعباً، وخسارة مالٌة؛ 

 ألنهما ال ٌضمنان أن ٌرجعا إلى الحال األولى.
ومنها: االكتفاء بالظن فً األمور المستمبلة؛ ألن طلب الٌمٌن فً المستمبل من باب التكلٌؾ بما ال  - 5

: }ربنا وال تحملنا ما ال طالة -تبارن وتعالى  -ٌطاق؛ لموله تعالى: } إن ظنا أن ٌمٌما حدود هللا {؛ ولد لال هللا 
 .(ٕ)«لد فعلت»[ ، فمال: 2ٕٙلنا به{ ]البمرة: 

هذه الفابدة فابدة مهمة: وهً إذا حلؾ اإلنسان على المستمبل بناًء على ؼلبة الظن، فتبٌن  وٌتفرع على
بخبلفه فبل كفارة فٌه؛ ألنه ٌحلؾ على ما فً نفسه، وعلى ظنه؛ وهذا المول هو الراجح؛ وهو اختٌار شٌخ 

 اإلسبلم ابن تٌمٌة.
ٌان ما ٌجب علٌهم فً عبادتهم، وفً معاملة ومن فوابد اآلٌة: عناٌة هللا سبحانه وتعالى بعباده فً ب - 2

 بعضهم لبعض حتى ال تحصل الفوضى المإدٌة إلى النزاع الذي لد ٌصل إلى المتال.
ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شًء محرم صار الشًء المباح حراماً؛ ألن رجوع الزوجة حبلل  - 4

حراماً؛ وهو فً األصل حبلل؛ وعلى هذا فنمول: إذا فً األصل؛ فإذا لم ٌظن اإلنسان أنه ٌموم بالحدود صار 
ً فً محرم صار ذلن حراماً؛ وهً فً مسابل كثٌرة؛ منها: لو تباٌع  استلزم العمد إبطاالً لواجب، أو ولوعا

 رجبلن تلزمهما الجمعة بعد ندابها الثانً: فالبٌع حرام، والعمد باطل؛ ألنه ولوع فٌما حرم هللا عّز وجّل.
أنه ال ٌعرؾ هذه الحدود، وٌتبٌنها إال من كان من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم كانت الحدود ومنها:  - ٓٔ

فً حمه أبٌن وأظهر؛ فطالب العلم ٌتعلم من اللفظ مسابل أخرى؛ فالعلم ٌؽذي بعضه بعضاً؛ وطالب العلم رابح 
لب العلم أّي مسؤلة ٌعلمها بكل حال؛ فهو لٌس كطالب المال لد ٌشتري السلعة وهو ٌظن الربح، ثم ٌخسر؛ فطا

 فإنها مفتاح له؛ ولهذا لال تعالى: } ٌبٌنها لموم ٌعلمون {.
ومن فوابد اآلٌة: أنه ال شًء فً دٌن هللا ٌكون مجهوالً لكل أحد؛ ال من العبادات، وال من  - ٔٔ

 ؟المعامبلت؛ فكل شًء مبٌَّن؛ فإن لٌل: هنان أشٌاء تشكل على أهل العلم، وال ٌعرفون حكمها
فالجواب: أن الخلل هنا لٌس فً النص؛ ولكنه فٌمن ٌستنبط األحكام من النص؛ فمد ٌكون لنمص فً 

؛ ولد (ٖ)«ُربَّ مبلػ أوعى من سامع»علمه، أو لصور فً فهمه، أو عدوان فً لصده؛ ولهذا لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
وطلِب الحك؛ ولد ٌكون عند اإلنسان علم، وفهم، ٌكون الخلل فً إعراض اإلنسان عن التدبر، وبْذل االجتهاد، 

وجلد، وتدبر؛ لكن هنان ذنوباً تحول بٌنه، وبٌن وصوله للحك، كما فً لوله تعالى: }إذا تتلى علٌه آٌاتنا لال 
[ ؛ ألن المعاصً تُظلم ٗٔ، ٖٔأساطٌر األولٌن * كبل بل ران على للوبهم ما كانوا ٌكسبون{ ]المطففٌن: 

م الملب ال ٌستنٌر؛ وكٌؾ ٌتبٌن له الحك وهو مظلم؟! ولهذا لال هللا سبحانه وتعالى لنبٌه صلى الملب؛ وإذا أظل
هللا علٌه وسلم: }إنا أنزلنا إلٌن الكتاب بالحك لتحكم بٌن الناس بما أران هللا وال تكن للخابنٌن خصٌماً{ ]النساء: 

أخذ بعض أهل العلم من هذه ٙٓٔاً{ ]النساء: [ ، ثم لال تعالى: }واستؽفر هللا إن هللا كان ؼفوراً رحٌم٘ٓٔ
اآلٌة أنه ٌنبؽً لمن سبل عن علم أن ٌستؽفر هللا عّز وجّل حتى تزول عنه الذنوب باستؽفاره، وٌتبٌن له الحك؛ 
وعلى هذا فنمول: إن جمٌع األحكام التً تتعلك بالعبادات، أو المعامبلت لد بٌنها هللا لكن العٌب عٌب المستدل؛ 

 اضحة كافٌة؛ لكن المستدل لد تخفى علٌه األحكام لؤلسباب التً ذكرناها، وؼٌرها.فاألدلة و

                                                           
 ، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النفس.5٘، كتاب اإلٌمان، باب 44ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)

 .5ٗٔٔ: الخطبة أٌام منى، حدٌث رلم ٕٖٔكتاب الحج، باب  ٖٙٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
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إن النصوص لم تستوعب جمٌع األحكام، »وٌتفرع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً ؼلط من لال: 
فالنصوص ؛ فإن هللا سبحانه وتعالى لال: } ٌبٌنها لموم ٌعلمون {؛ «وأننا محتاجون إلى العمول فً األحكام

 كافٌة من كل ناحٌة.
 ومن فوابد اآلٌة: أن كل ما خالؾ شرٌعة هللا فلٌس من أحكام هللا؛ لموله تعالى: } ٌبٌنها {. - ٕٔ
[ ، ثم لال تعالى: }فإن 4ٕٕومنها: أن الخلع لٌس بطبلق؛ لموله تعالى: }الطبلق مرتان{ ]البمرة:  - ٖٔ

[ ، ثم لال تعالى: } فإن طلمها فبل تحل 4ٌٕٕما افتدت به{ ]البمرة: خفتم أال ٌمٌما حدود هللا فبل جناح علٌهما ف
ً لكان لوله تعالى: } فإن طلمها { هً الطلمة الرابعة؛ وهذا خبلؾ إجماع  له { اآلٌة؛ ولو كان الخلع طبللا

فظ المسلمٌن؛ ألن المرأة تبٌن بالطبلق الثبلث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا ولع بل
، ولال: -ولو بلفظ الطبلق  -الطبلق صار طبللاً؛ واختار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة أن الخلع فسخ بؤي لفظ كان 

إن هذا هو ظاهر اآلٌة؛ ألنه تعالى لال: }فبل جناح علٌهما فٌما افتدت{ ؛ ولم ٌذكر صٌؽة معٌنة؛ ألنه إنما 
بلق الذي ولع من الزوج إنما ولع بفداء من المرأة  ٌعتبر فً العمود بمعانٌها ال بؤلفاظها؛ فما دام هذا الط

فهذا ال ٌمكن أن نعده طبللاً ولو ولع بلفظ الطبلق؛ وما ذكره رحمه هللا فإنه منظور فٌه إلى  -افتدت نفسها به 
فمد نظر فٌه إلى اللفظ؛ وال رٌب أن من  -من أنه إذا ولع بلفظ الطبلق كان طبللاً  -المعنى؛ وما لاله ؼٌره 

ل الشرٌعة وجد أنها تعتنً بالمعنى أكثر من االعتناء باللفظ؛ أما األلفاظ فهً لوالب للمعانً؛ وأنت إذا تؤم
ألبست المرأة ثوب رجل ال تكون رجبلً؛ كما أنن إذا ألبست رجبلً ثوب امرأة لم ٌكن امرأة؛ فاأللفاظ عبارة 

 زوج بهذا الفداء فكٌؾ ٌحسب طبللاً؟!عن لوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من ال
ومن فوابد اآلٌة: تعظٌم شؤن النكاح بؤن هللا ذكر له حدوداً فً عمده، وفً حله؛ ألنه ٌترتب علٌه  - ٗٔ

؛ ولهذا اشترط فٌه أن ٌكون -كحموق الزوجٌة  -مسابل كثٌرة من المحرمٌة، والنسب، والمٌراث، وؼٌر ذلن 
كل مالها؛ لكن ال تستطٌع أن تزوج نفسها، كما اشترط فٌه اإلشهاد على رأي  بَِولً؛ فالمرأة تستطٌع أن تبٌع

كثٌر من أهل العلم؛ وكل العمود ال ٌشترط فٌها ذلن؛ وأٌضاً اشترط فٌه اإلعبلن على رأي بعض أهل العلم؛ 
ٌشاركه  والعمود األخرى ال ٌشترط فٌها ذلن؛ وأٌضاً أنه ال ٌصلح العمد فً بعض األحوال، واألزمان؛ وهذا

 فٌه بعض العمود؛ وكل ذلن من باب األهمٌة فً هذا العمد العظٌم الذي تترتب علٌه هذه األمور الكبٌرة.
 المرآن

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ َوََل تُمْ  ِسُكوُهنَّ ِضَراًرا }َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو َسّرِ
ِ ُهُزًوا َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَِّ لِ  َِّخذُوا آيَاِت َّللاَّ  َللَْيُكْم َوَما أَْنَزَل َللَْيكُْم تَْعتَُدوا َوَمْن يَْفعَْل َذِلَن فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ َوََل تَت

 َ َ َواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ  [ٖٕٔ({ ]البمرة : ٖٕٔبُِكّلِ َشْيٍء َلِليٌم )ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتَّمُوا َّللاَّ
 التفسٌر:

وإذا َطلَّمتم النساء فماربن انتهاء عدتهن، فراجعوهن، ونٌتكم المٌام بحمولهن على الوجه المستحسن شرًعا 
وعرفًا، أو اتركوهن حتى تنمضً عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بمصد اإلضرار بهن ألجل االعتداء 

ومن ٌفعل ذلن فمد ظلم نفسه باستحماله العموبة، وال تتخذوا آٌات هللا وأحكامه لعبًا ولهًوا.  على حمولهن.
واذكروا نعمة هللا علٌكم باإلسبلم وتفصٌل األحكام. واذكروا ما أنزل هللا علٌكم من المرآن والسنة، واشكروا 

ركم هللا بهذا، وٌخوفكم من  المخالفة، فخافوا هللا ورالبوه، واعلموا أن هللا له سبحانه على هذه النعم الجلٌلة، ٌُذّكِ
 علٌم بكل شًء، ال ٌخفى علٌه شًء، وسٌجازي كبل بما ٌستحك.

فً سبب نزول اآلٌة، لال ابن عباس:" كان الرجل ٌطلك امرأته ثم ٌراجعها لٌل انمضاء عدتها ، ثم  
 .(ٔ)ٌطلمها. ٌفعل ذلن ٌضارها وٌعضلها ، فؤنزل هللا هذه اآلٌة "

                                                           
 .4/٘(:ص 4ٖٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔ)
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لال ابن كثٌر: "هذا أمر من هللا عز وجل للرجال إذا طلك أحدهم المرأة طبللا له علٌها فٌه رجعة ، أن  
ٌحسن فً أمرها إذا انمضت عدتها ، ولم ٌبك منها إال ممدار ما ٌمكنه فٌه رجعتها ، فإما أن ٌمسكها ، أي : 

عشرتها بالمعروؾ ، أو ٌسرحها  ٌرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروؾ ، وهو أن ٌشهد على رجعتها ، وٌنوي
، أي : ٌتركها حتى تنمضً عدتها ، وٌخرجها من منزله بالتً هً أحسن ، من ؼٌر شماق وال مخاصمة وال 

 .(ٔ)تمابح"
 .(ٕ)أي إِذا طلمتم ٌا معشر الرجال النساء طبللاً رجعٌاً" [، "ٖٕٔ{]البمرة:َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساءَ لوله تعالى: } 
 .(ٖ)والخطاب هنا لعامة الناس؛ أي إذا طلك األزواج نساءهم 
 .(ٗ)أي: طبللا رجعٌا" لال الماسمً: " 
 .(٘)أي لاربن انمضاء أجل العدة وشارفن آخرها" [، أي"ٖٕٔ{]البمرة:فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ  لوله تعالى:} 
 .(ٙ)لال الصابونً: "ولاربن انمضاء العدة" 
}بَلَْؽَن{ لاربن ، بإجماع من العلماء ، وألن المعنى ٌضطر إلى ذلن ، ألنه بعد  لال المرطبً: " معنى 

بلوغ األجل ال خٌار له فً اإلمسان ، وهو فً اآلٌة التً بعدها بمعنى التناهً ، ألن المعنى ٌمتضً ذلن ، 
 .(5)فهو حمٌمة فً الثانٌة مجاز فً األولى"

الحمٌمً الوصول إلٌه وال ٌستعمل البلوغ بمعنى المماربة إال لال الشوكانً: " البلوغ إلى الشا، معناه  
مجازا لعبللة مع لرٌنة كما هنا فإنه ال ٌصح إرادة المعنى الحمٌمً ألن المرأة إذا لد بلؽت آخر جزء من مدة 

 .(2)العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو األجل لؤلنمضاء فمد خرجت من العدة ولم ٌبك للزوج علٌها سبٌل"
 .(4)[، " أي: فراجعوهّن من ؼٌر ضرار وال أذى"ٖٕٔوله تعالى: } فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ{]البمرة:ل 
اإلمسان بالمعروؾ هو المٌام بما ٌجب لها من حك على زوجها ، ولذلن لال جماعة  لال المرطبً: " 

من العلماء : إن من اإلمسان بالمعروؾ أن الزوج إذا لم ٌجد ما ٌنفك على الزوجة أن ٌطلمها ، فإن لم ٌفعل 
مدر على خرج عن حد المعروؾ ، فٌطلك علٌه الحاكم من أجل الضرر البلحك لها من بمابها عند من ال ٌ

 .(ٓٔ)نفمتها ، والجوع ال صبر"
ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ{]البمرة:  أو اتركوهن حتى تنمضً عدتهن بإِحسان من  [، أي:"ٖٕٔلوله تعالى:}أَْو َسّرِ

 .(ٔٔ)ؼٌر تطوٌل العّدة علٌهن"
 .(ٕٔ)بؤن تتركوهن حتى تنمضً العدة فٌملكن أنفسهن"لال الماسمً: " 
 .(ٖٔ)ن"لال المرطبً: ٌعنً "فطلموه 
 .(ٔ)أي: وال تراجعوهن إِرادة اإِلضرار بهّن" [؛ "ٖٕٔ{]البمرة:َوالَ تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراراً  لوله تعالى: } 

                                                           
 . 4ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ، وانظر: محاسن التؤوٌل: ٕٔٗ/٘( فتح المدٌر: ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .٘٘ٔ/ٖ( افسٌر المرطبً: 5)
 .ٕٕٗ/ٔ( فحت المدٌر: 2)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٖطبً: ( تفسٌر المرٖٔ)
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 .(ٕ)أي: بالرجعة ِضراراً، أي: مضارة بإزالة األلفة وإٌماع الوحشة وموجبات النفرة" لال الماسمً: " 
بهن؛ ولد مر أنهم كانوا فً الجاهلٌة ٌراجعون لال ابن عثٌمٌن: "أي"ال تمسكوهن ألجل اإلضرار  

الزوجات فً العدة من أجل المضاٌمة؛ فحدد هللا المراجعة باثنتٌن، وأنه بعد الثالثة ال رجوع حتى تنكح زوجاً 
 .(ٖ)ؼٌره"
أي بمصد اإِلضرار، لال المفال: الضّرار هو المضاّرة كموله: }َمْسِجداً ِضَراراً{  لال الصابونً: " 
 .(ٗ)[ أي لٌضاروا المإمنٌن"5ٓٔبة: ]التو

 .(٘)[،" أي: لتكون عالبة أمركم االعتداء أو للتعلٌل"ٖٕٔ}ِلتَْعتَُدوا{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)لال الطبري:  أي": لتظلموهن بمجاوزتكم فً أمرهن حدودي التً بٌنتها لكم" 
زجٌر لما كان علٌه الناس حٌث كان الزوج لال الصابونً: " لتظلموهن باإِللجاء إِلى االفتداء، وفٌه  

 .(5)ٌترن المعتدة حتى إِذا شارفت انمضاء العّدة ٌراجعها لئِلضرار بها لٌطّول علٌها العّدة ال للرؼبة فٌها"
أخرج الطبري بسنده "عن مسروق : }وال تمسكوهن ضرارا{، لال : ٌطلمها ، حتى إذا كادت تنمضً  

، حتى إذا كادت تنمضً عدتها راجعها ، وال ٌرٌد إمساكها : فذلن الذي ٌضار راجعها ، ثم ٌطلمها ، فٌدعها 
، (ٕٔ)، ولتادة (ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)، ومجاهد(4)، وروي نحوه عن ابن عباس(2)وٌتخذ آٌات هللا هزوا"

 .(2ٔ)، وعطٌة(5ٔ)، وابن شهاب(ٙٔ)، ومماتل بن حٌان(٘ٔ)، والسدي (ٗٔ)، والربٌع(ٖٔ)والضحان
للعالبة؛ والمعنى: لتمعوا فً االعتداء؛ أي أن عالبة أمركم إذا ِلتَْعتَُدوا { تعالى }و)البلم(  فً لوله  

تارة ٌراد بها التعلٌل؛ « الم كً»أمسكتموهن ضراراً هً االعتداء؛ والبلم التً تعرؾ عند بعض النحوٌٌن بـ
فروا بما آتٌناهم ولٌتمتعوا{ وتارة تكون زابدة؛ وتارة تكون للعالبة؛ فتكون للتعلٌل، كما فً لوله تعالى: }لٌك

[ ؛ فإذا جاءت بعد ٕٙ[ ؛ وتكون زابدة، كما فً لوله تعالى: }ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم{ ]النساء: ٙٙ]العنكبوت: 
اإلرادة فهً زابدة؛ ألن فعل اإلرادة ٌتعدى بنفسه؛ وتؤتً للعالبة: وهً إذا علم بؤن ما بعدها ؼٌر ممصود، 

 .(4ٔ)[ 2رعون لٌكون لهم عدواً وحزناً{ ]المصص: مثل لوله تعالى: }فالتمطه آل ف

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسبر: 5)
 .2/٘(:ص 4ٓ4ٗ( تفسٌر الطبري)2)
 .4/٘(:ص4ٖٔٗالطبري)( انظر: تفسٌر 4)
 .2/٘(:ص4ٕٔٗ(، و)4ٔٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2/٘(:ص4ٔٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٔ-4/٘(:ص4ٔٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٔ/٘(:ص4ٔ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .4/٘(:ص4ٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٔ/٘(:ص4ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .4ٕٙ/ٔوما بعدها،  وتفسٌر ابن كثٌر:  2/٘تفسٌر الطبري: ( انظر: ٙٔ)
 .4/٘(:ص4ٔ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٔٔ/٘(:ص4ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4ٔ)
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[، " أي: من ٌمسكها لئِلضرار بها أو لٌكرهها على ٖٕٔ} َوَمن ٌَْفعَْل َذاِلَن{]البمرة: لوله تعالى: 
 . (ٔ)االفتداء"

 .(ٕ)هللا"[، أي:" فمد ظلم بذلن العمل نفسه ألنه عّرضها لعذاب ٖٕٔلوله تعالى:} فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ{]البمرة: 
 .(ٖ)لال الزجاج : "ٌعنً عرض نفسه للعذاب، ألن إتٌان ما نهى هللا عنه تعرض لعذاب هللا" 
 .(ٗ)بتعرٌضها لعماب هللا" لال النسفً: " 
 .(٘)لال الماسمً: " أي: بتعرٌضها لسخط هللا علٌه ونفرة الناس منه" 
؛ ألنه جلب على نفسه -ظلمه والعاً على ؼٌره وإن كان  -لال ابن عثٌمٌن: " وأضاؾ الظلم إلى نفسه  

 .(ٙ)اإلثم، والعموبة"
[، "أي: ال تهزءوا بؤحكام هللا وأوامره ونواهٌه ٖٕٔلوله تعالى:}َوالَ تتخذوا آٌَاِت هللا ُهُزواً{]البمرة: 

 .(5)فتجعلوا شرٌعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها"
فً طرٌك الهزو بالهزو فإنها جد كلها ، فمن هزل فٌها "ال تتخذوا أحكام هللا تعالى لال المرطبً:  
 .(2)لزمته"
لال ابن عثٌمٌن: "أي ال تجعلوها مهزوءاً بها؛ أي موضع استهزاء بحٌث ال تعملون بها استخفافاً  

 .(4)بها"
أي جدوا باألخذ بها والعمل بما فٌها وارعوها حك رعاٌتها وإال فمد اتخذتموها  لال النسفً: " 
 .(ٔٔ)لال الماسمً: " أي: أوامره ونواهٌه مهزّوا، بها بؤن تعرضوا عنها وتتهاونوا فً المحافظة علٌها" 

ِ ُهُزًوا { لال وأخرج ابن كثٌر بسنده " َِّخذُوا آٌَاِت َّللاَّ عن عبادة بن الصامت ، فً لول هللا تعالى : } َوال تَت
 ٌمول للرجل زوجتن ابنتً ثم ٌمول : كنت العبًا. وٌمول : لد أعتمت ، وٌمول : كان الرجل على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ِ ُهُزًوا { فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلث من لالهن العبً  َِّخذُوا آٌَاِت َّللاَّ ا أو ؼٌر : كنت العبًا فؤنزل هللا : } َوال تَت
 .(ٕٔ)لنكاح"العب ، فهن جابزات علٌه : الطبلق ، والعتاق ، وا

وعن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطبلق ،  
 .(ٖٔ)والرجعة"

ولٌل : "المعنى ال تتركوا أوامر هللا فتكونوا ممصرٌن العبٌن، وٌدخل فً هذه اآلٌة االستؽفار من  
 .(ٗٔ)ل ما كان فً هذا المعنى فاعلمه"الذنب لوال مع اإلصرار فعبل ، وكذا ك

 .(ٔ)وال خبلؾ بٌن العلماء أن من طلك هازال أن الطبلق ٌلزمه" لال المرطبً: " 

                                                           
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
( "زوابده" من طرٌك آخر ، فرواه من طرٌك ابن لهٌعة ٔٓ٘). ورواه الحارث بن أبً أسامة فً مسنده برلم ٖٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)

 عن عبٌد هللا بن أبً جعفر ، عن عبادة بن الصامت به مرفوعا.
 (.4ٖٕٓ( لال حسن ؼرٌب.  وسنن ابن ماجة برلم )2ٗٔٔ( وسنن الترمذي برلم )4ٕٗٔ(سنن أبً داود برلم )ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
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ٌُْكملوله تعالى: }   ِ َعلَ أي: واذكروا فضل هللا علٌكم بهداٌتكم  [، "ٖٕٔ{]البمرة:َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ
 .(ٕ)لئِلسبلم"

 .(ٖ)إرساله الرسول بالهدى والبٌنات إلٌكم" لال ابن كثٌر: " أي : فً 
 .(ٗ)أي باإلسبلم وبٌان األحكام" لال المرطبً: " 
 .(٘)لال النسفً: " باإلسبلم وبنبوة دمحم علٌه السبلم" 
 .(ٙ)لال الماسمً: " أي: فً إرساله الرسول بالهدى والبٌنات إلٌكم" 
باإلسبلم وشرابعه بعد أن كنتم فً جاهلٌة جهبلء وظلمات لال الشوكانً: "أي النعمة التً صرتم فٌها  

 .(5)بعضها فوق بعض"
لال ابن عثٌمٌن:"أي اذكروا باللسان، وبالملب، وبالجوارح، نعمة هللا علٌكم حتى تموموا بشكرها؛ فإن  

ٌدل على الؽفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر، ولوله تعالى: } نعمة هللا { مفرد مضاؾ؛ والمفرد المضاؾ 
[ ؛ ولو كان المراد بالنعمة 2ٔالعموم، كما فً لوله تعالى: } وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها { ]النحل: 

مدلولها اإلفرادي لكان إحصاإها ممكناً؛ المهم أن نعمة هللا هنا عامة؛ ونعم هللا ال تحصى أجناسها فضبلً عن 
وما بكم من  وإن دلت؛ ألن هللا عّز وجّل ٌمول:} -ل النعم أفرادها؛ فموله تعالى: } نعمة هللا علٌكم { ٌشمل ك

 .(2)["ٖ٘نعمة فمن هللا { ]النحل: 
ٌُْكْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمةِ لوله تعالى: }   وما أنعم به علٌكم من المرآن  [،؛ أي:"ٖٕٔ{]البمرة:َوَما أَْنَزَل َعلَ

 .(4)العظٌم والسنّة المطّهرة"
 .(ٓٔ)المرآن والسنة وذكرها ممابلتها بالشكر والمٌام بحمها"من  لال النسفً: " 
}والحكمة{ هً السنة المبٌنة على لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مراد هللا فٌما لم ٌنص علٌه فً لال المرطبً: " 

 .(ٔٔ)الكتاب"
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:"والمراد بـ}الكتاب{المرآن؛ }والحكمة{أي السنة النبوٌة" 
لال الشوكانً: "أفرد الكتاب والحكة بالذكر مع دخولهما فً النعمة دخوال أولٌا تنبٌها على خطرهما  

 .(ٖٔ)وعظم شؤنهما"
ركم به ترؼٌباً، وترهٌباً"ٖٕٔ{]البمرة:ٌَِعُظُكْم بِهِ لوله تعالى: }    .(ٗٔ)[، أي "ٌذّكِ
 .(٘ٔ)رم"أي : ٌؤمركم وٌنهاكم وٌتوعدكم على ارتكاب المحا لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أي ٌرشدكم وٌذّكركم وهدي رسوله إِلى سعادتكم فً الدارٌن" لال الصابونً: " 

                                                                                                                                                                                             
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 . ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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 .(ٕ)أي ٌخوفكم" لال المرطبً: " 
 .(ٖ)لال الماسمً: " أي: ٌؤمركم وٌنهاكم وٌتوعدكم على المخالفة" 
َ لوله تعالى:}   .(ٗ)الكم"أي: خافوا هللا ورالبوه فً أعم[،"ٖٕٔ{]البمرة:َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(٘)لال ابن كثٌر: " أي : فٌما تؤتون وفٌما تذرون" 
 .(ٙ)فٌما امتحنكم به" لال النسفً: " 
لال ابن عثٌمٌن: " ما أكثر ما ٌؤمر هللا عّز وجّل بالتموى؛ ألن بالتموى صبلح الملوب، واألعمال؛ و  

 .(5)منه")التموى( فعل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه تمرباً إلٌه، وخوفاً 
ٍء َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:} ًْ واعلموا أنه تعالى ال تخفى علٌه خافٌة  أي:" [،ٖٕٔواعلموا أَنَّ هللا بُِكّلِ َش

 .(2)من أحوالكم"
 .(4)لال ابن كثٌر: أي ": فبل ٌخفى علٌه شًء من أموركم السرٌة والجهرٌة ، وسٌجازٌكم على ذلن" 
بؤن هللا بكل شًء علٌم؛ فبل ٌخفى علٌه شًء، كما لال تعالى: }إن هللا ال  لال ابن عثٌمٌن:" أمر بالعلم 

 . (ٓٔ)["ٌ٘خفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء{ ]آل عمران: 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن لكل طبلق أجبلً؛ لموله تعالى: } وإذا طلمتم النساء فبلؽن أجلهن {؛ األجل هنا  - ٔ
[ ؛ وؼٌرها من 2ٕٕله تعالى: }والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة لروء{ ]البمرة: مجمل؛ ولكنه مبٌن فً لو

 اآلٌات الدالة على العدة.
وٌتفرع على هذه الفابدة: أن المرآن ٌؤتً مجمبلً أحٌاناً، ومفصبلً أحٌاناً؛ وٌدل لذلن لوله تعالى: }الر 

ال، ثم التفصٌل: أنه إذا ورد النص مجمبلً فإن [ ؛ وفابدة اإلتٌان باإلجمٔكتاب أحكمت آٌاته ثم فصلت{ ]هود: 
 النفس تتطلع إلى معرفة ذلن المجمل، وبٌان ذلن المبهم؛ فٌكون فً ذلن شدة االشتٌاق إلى العلم.

ومن فوابد اآلٌة: جواز المراجعة بعد تمام العدة لبل أن تؽتسل؛ لموله تعالى: } فبلؽن أجلهن  - ٕ
الداللة أن لوله تعالى: } فؤمسكوهن { جواب للشرط فً لوله  فؤمسكوهن بمعروؾ أو سرحوهن {؛ وجه

تعالى: } وإذا طلمتم النساء فبلؽن أجلهن {؛ وهذا ٌمتضً أن ٌكون اإلمسان، أو التسرٌح، بعد بلوغ األجل 
 -رحمه هللا  -ضرورة أن المشروط ٌمع بعد الشرط؛ وهذه المسؤلة اختلؾ فٌها أهل العلم؛ فذهب اإلمام أحمد 

ن للزوج أن ٌراجع زوجته بعد طهرها من الحٌضة الثالثة حتى تؽتسل؛ فلو طهرت فً الصباح بعد إلى أ
الفجر، ثم لم تؽتسل إال لصبلة الظهر، وراجعها زوجها فٌما بٌن طهارتها، واؼتسالها صحت المراجعة؛ 

لوا لوله تعالى: } وذهب كثٌر من أهل العلم إلى أنه ٌنتهً ولت المراجعة بالطهارة من الحٌضة الثالثة؛ و أوَّ
فبلؽن أجلهن { أن المعنى: لاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه ال رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والمول األول أصح؛ ألنه 
هو ظاهر اآلٌة؛ وهو الوارد عن الصحابة رضً هللا عنهم؛ وٌكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ ألنه لد 

المتباٌعٌن ما داما فً المجلس؛ وإال فالعمد لد تم باإلٌجاب، والمبول؛ ٌندم فٌرجع؛ وهو نظٌر ثبوت الخٌار بٌن 
                                                                                                                                                                                             

 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٗٔ/ٔالنسفً: ( تفسٌر ٙ)
 . ٕ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
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لكن لهما الخٌار ما داما فً المجلس توسعة علٌهما؛ وهذا شًء معلوم فً ؼرٌزة اإلنسان، وطبٌعته: إنه إذا 
 منع من الشًء صار فً شوق إلٌه؛ فإذا حصله فمد ٌزهد فٌه.

ؾ، أو التسرٌح بمعروؾ واجب؛ لموله تعالى: } فؤمسكوهن ومن فوابد اآلٌة: أن اإلمسان بمعرو - ٖ
 بمعروؾ أو سرحوهن بمعروؾ {.

ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروؾ حتى بعد الطبلق؛ لموله تعالى: } فؤمسكوهن بمعروؾ أو  - ٗ
ا سرحوهن بمعروؾ { لببل ٌإذي اإلنسان زوجته بالمول؛ أو بالفعل، أو بمنع الحموق، أو ما أشبه ذلن؛ ومم

هو معروؾ أن ما ٌجري بٌن األزواج أحٌاناً من المشاحنة، وادعاء الزوج ما ٌكون لزوجته من األمتعة التً 
 أعطاها إٌاها فً المهر، أو فٌما بعد ذلن حتى ٌطالبها بالحلً الذي أعطاها؛ خبلؾ المعروؾ الذي أمر هللا به.

نهم بالمعروؾ سواء فً حال االتفاق، أو فً حال ومنها: عناٌة هللا عّز وجّل بعباده فً أن ٌتعاملوا بٌ - ٘
 -بل بالمنكر، واإلساءة  -االختبلؾ؛ ألن ذلن هو الذي ٌمٌم وحدة األمة؛ فإن األمة إذا لم تتعامل بالمعروؾ 

تفرلت، واختلفت؛ فاألمة اإلسبلمٌة أمة واحدة، كما لال هللا تعالى: } واذكروا نعمة هللا علٌكم إذ كنتم أعداًء 
 [ .ٌٖٓٔن للوبكم فؤصبحتم بنعمته إخواناً { ]آل عمران: فؤلؾ ب
لئلضرار بها؛ لموله تعالى: } وال تمسكوهن ضراراً  -أي مراجعتها  -ومنها: تحرٌم إمسان المطلمة  - ٙ

 لتعتدوا {.
ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتٍد؛ فبل ٌحل ألحد أن ٌعامل أخاه المسلم على وجه  - 5

فً  ؛ وجاء(ٔ)ولد جاء فً الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من ضار ضار هللا به، ومن شاق شك هللا علٌه" المضارة؛
؛ فالمضارة بٌن المسلمٌن محرمة؛ لذلن لال تعالى: } وال تمسكوهن (ٕ)حدٌث آخر: "ال ضرر وال ضرار"

 ضراراً لتعتدوا {.
أي سواء  -لتعتدوا { سواء كانت البلم للعالبة، أو للتعلٌل ومنها: أن المضارة عدوان؛ لموله تعالى: }  - 2

 كان الممصود من المضارة االعتداء؛ أو لم ٌمصد االعتداء لكن حصل.
ومنها: تحرٌم ظلم اإلنسان لنفسه؛ ألن هللا تعالى نهى عن هذه األشٌاء، ثم لال تعالى: } ومن ٌفعل  - 4

 ذلن فمد ظلم نفسه {.
أنا حر أفعل ما أشاء، وأصبر على »عاصً ظلم للنفس؛ فبل ٌمول اإلنسان: ومنها: أن فعل الم - ٔٔ
؛ هذا خطؤ؛ فؤنت ال ٌحل لن أن تظلم نفسن؛ فظلم الؽٌر عدوان، وحرام؛ وظلم النفس أٌضاً عدوان، «العذاب

ً »وحرام؛ وفً الحدٌث:   .(ٖ)«ولنفسن علٌن حما
فً الحمٌمة؛ ألن المظلوم إذا لم ٌتخلص الظالم  ومنها: أن من ظلم ؼٌره بعدوانه علٌه فمد ظلم نفسه - ٕٔ

من مظلمته فً الدنٌا فسوؾ ٌإخذ من حسناته للمظلوم فً اآلخرة؛ فإذا فنٌت حسناته أُخذ من سٌبات المظلوم؛ 
فطرحت علٌه، ثم طرح فً النار؛ ولذلن عبر هللا عن اإلضرار بالزوجة فً إمساكها بموله تعالى: } فمد ظلم 

 الم للزوجة أٌضاً.نفسه { مع أنه ظ

                                                           
: ما جاء فً الخٌانة والؽش، حدٌث 5ٕ، كتاب البر والصلة، باب 2ٗ5ٔ، وأخرجه الترمذي ص2ٗ5٘ٔ، حدٌث ٖ٘ٗ/ٖأخرجه أحمد  (ٔ)

، كتاب 5ٕٔٙ، وأخرجه ابن ماجة صٖٖ٘ٙ: فً المضاء، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب المضاء باب 4ٕٗٔ؛ وأخرجه أبو داود ص4ٗٓٔرلم 
 : حسن.ٗٓٗ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود ٕٖٕٗره، حدٌث رلم : من بنى فً حمه ما ٌضر جا5ٔاألحكام، باب 

: من بنً فً 5ٔ، كتاب األحكام، باب 5ٕٔٙمن حدٌث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص 2ٙ5ٕ، حدٌث رلم ٖٖٔ/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)
، المضاء فً المرفك، وأخرجه ٕٙ، كتاب األلضٌة، باب 5ٔ٘/ٕ؛ وأخرجه مالن فً الموطؤ مرسبلً ٖٕٓٗحمه ما ٌضر جاره، حدٌث رلم 

، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً 2٘ – 5٘/ٕالحاكم فً المستدرن من طرٌك أبً سعٌد الخدري 
 ، صحٌح.ٕٓ٘، حدٌث رلم ٖٗٗ/ٔالسلسلة الصحٌحة 

 .4ٙ2ٔلتطوع...، حدٌث رلم : من ألسم على أخٌه لٌفطر فً أ٘، كتاب الصوم، باب ٗ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
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ومنها: إؼراء المخاطب باجتناب ظلم ؼٌره؛ ألن الظالم لد ٌظن أنه منتصر على المظلوم؛ فإذا علم  - ٖٔ
 أنه ظالم لنفسه تهٌب ذلن، واستمام على العدل.

ومنها: أن آٌات هللا تنمسم إلى لسمٌن: آٌات شرعٌة؛ وهً ما جاءت به الرسل من الشرع؛ وآٌات  - ٗٔ
ً هذه الكابنات التً نشاهدها فً السموات، واألرض، والشمس، والممر؛ أما كون ما جاءت به كونٌة؛ وه

؛ وأما كون هذه -وال سٌما المرآن الكرٌم  -الرسل من الشرع آٌة فؤلنها أمور ال ٌمكن أن ٌؤتً البشر بمثلها 
دى هللا عّز وجّل أولبن العابدٌن الكابنات آٌات كونٌة فإن هذه المخلولات ال ٌمكن ألحد أن ٌخلك مثلها؛ ولد تح

تخلك معبوداتهم شٌباً من هذه الكابنات، فمال عّز وجّل: }ٌا أٌها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذٌن  أن
ً ولو اجتمعوا له وإن ٌسلبهم الذباب شٌباً ال ٌستنمذوه منه ضعؾ الطالب  تدعون من دون هللا لن ٌخلموا ذبابا

فهذه المخلولات فً انتظامها وحسنها، كلها آٌات تدل على أن هللا سبحانه وتعالى [ ؛ 5ٖوالمطلوب{ ]الحج: 
 هو الخالك؛ وعلى وحدانٌته، وعلى لدرته، وتمام حكمته، كما لٌل:

 .وفً كل شًء له آٌة تدل على أنه واحد
اذ آٌات هللا ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم اتخاذ آٌات هللا هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخ - ٘ٔ 

ٌهزأ اإلنسان وٌسخر من شرع هللا عّز وجّل، سواء سخر بالشرع كله، أو بجزء منه؛ ألن  الشرعٌة هزواً أن
االستهزاء ببعض الشرٌعة استهزاء بجمٌع الشرٌعة؛ وهنان فرق بٌن من ٌدع العمل مع تعظٌمه لشرع هللا عّز 

ث، وأنه باطل، وما أشبه ذلن؛ فاألول له حكم وجّل؛ وبٌن من ٌسخر بالشرع، وٌستهزئ به، وٌرى أنه عب
كما لو  -العصاة؛ فإن كانت معصٌته كبٌرة تبلػ به الكفر فهو كافر؛ وإال فهو فاسك؛ وإال فهو دون الفاسك 

؛ وأما الثانً المستهزئ الذي ٌرى أن الشرع عبث، أو أنه ألناس -كانت من صؽابر الذنوب، ولم ٌصر علٌها 
بهذا الشرع؛ فهذا ال شن أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ  هذا العصر ال ٌصلح للعملانمرضوا، ومضوا، وأن 

بحامل الشرٌعة، أو العامل بها من أجل حمله الشرٌعة، أو عمله بها فهو كافر؛ ألنه استهزأ بشرٌعة من شرابع 
ٌعنون الرسول، وأصحابه  -ما رأٌنا مثل لرابنا هإالء »هللا؛ ولهذا لال عّز وجّل فً أولبن النفر الذٌن لالوا: 

؛ لال هللا سبحانه وتعالى فٌهم: }ولبن سؤلتهم لٌمولن «أرؼب بطوناً، وال أكذب ألسناً، وال أجبن عند اللماء -
إنما كنا نخوض ونلعب لل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزإون * ال تعتذروا لد كفرتم بعد إٌمانكم{ ]التوبة: 

هإالء دراوٌش ال ٌعرفون المجتمع وال »عن حملة الشرع، والعاملٌن به: [ ؛ أما الذٌن ٌمولون ٙٙ، ٘ٙ
، وما أشبه ذلن من الكلمات؛ فهإالء أٌضاً كفار؛ ألن هللا تعالى ٌمول: }إن الذٌن أجرموا كانوا من الذٌن «الدنٌا

أوهم لالوا إن هإالء آمنوا ٌضحكون * وإذا مروا بهم ٌتؽامزون * وإذا انملبوا إلى أهلهم انملبوا فكهٌن * وإذا ر
، ولد ذكر هللا فً آخر اآلٌات ما «هإالء رجعٌون»[ ؛ وفً معنى ذلن لولهم: ٕٖ - 4ٕلضالون{ ]المطففٌن: 

[ ؛ فدل هذا على أن ٌٖٗدل على كفرهم فً لوله تعالى: }فالٌوم الذٌن آمنوا من الكفار ٌضحكون{ ]المطففٌن: 
 هم كفار.أولبن الذٌن ٌسخرون بالمإمنٌن من أجل إٌمان

ما »فمال:  -وهذا لم تجر به العادة  -ومثال اتخاذ اآلٌات الكونٌة هزواً: لو نزل المطر فً أٌام الصٌؾ  
وهذا ٌمكن أن ٌوجد « هذا التبدٌل! ٌوم أن ٌكون الناس محتاجٌن إلى المطر فً الشتاء ال ٌجًء؛ واآلن ٌؤتً!

تؽلبهم الٌهود مثبلً، فٌمول  - ٌُْؽلَُب لومٌون من العرب من بعض الفجرة الذٌن ٌمولون مثل هذا الكبلم؛ أو مثبلً 
على بنً كنعان، وعدنان،  -ما هذا؟ كٌؾ ٌكون النصر للٌهود على العرب : »-المستهزئ بآٌات هللا الكونٌة 

وما أشبه ذلن؛ لكن المإمن ٌستسلم ألمر هللا عّز وجّل الكونً كما « ولحطان؛ كٌؾ هذا وهم بنو إسرابٌل؟!
م ألمره الشرعً؛ وٌرى أنه فً ؼاٌة الحكمة، وفً ؼاٌة اإلتمان، وأنه فً مكانه، وأن ما حدث فهو ٌستسل

والع مولعه، وأن الحكمة تمتضً ذلن؛ ألن هللا عّز وجّل حكٌم؛ ال ٌصنع شٌباً إال لحكمة؛ فالمهم أن االستهزاء 
واً؛ وهو عام للكونٌة، والشرعٌة؛ لكن بما باآلٌة الكونٌة ٌمكن أن ٌكون؛ ولد نهى هللا تعالى أن تتخذ آٌاته هز

 أن اآلٌة فً سٌاق اآلٌة الشرعٌة تكون أخص باآلٌات الشرعٌة منها باآلٌات الكونٌة.
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ومن فوابد اآلٌة: أن المخالفة نوع من االستهزاء؛ ألنن إذا آمنت بؤن هللا عّز وجّل هو الرب العظٌم  - ٙٔ
ً من الملون ثم عصٌته فك الذي له الحكم، وإلٌه الحكم، وهلل المثل  -ؤنن تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكا

أنت تستهزئ بً؛ ألنً »نهان عن شًء، ثم إنن أمامه، وعلى عٌنه تخالؾ هذا األمر، فسٌمول لن:  -األعلى 
وإن كانت لٌست من  -؛ فالمعصٌة نوع من االستهزاء باهلل عّز وجّل «نهٌتن، ففعلَت ما نهٌتن عنه أمامً

 .-الذي ٌخرج به اإلنسان من اإلسبلم النوع 
ومن فوابد اآلٌة: وجوب ذكر نعمة هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } واذكروا نعمت هللا علٌكم {؛  - 5ٔ

ًّ بكذا، كما لال تعالى: }وأما  والذكر ٌكون بالملب، واللسان، والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تمول: أنعم هللا عل
ًّ به ٔٔلضحى: بنعمة ربن فحدث{ ]ا [ ؛ فتثنً على هللا عّز وجّل بها تمول: اللهم لن الحمد على ما أنعمت عل

ً بؤنها نعمة  من المال، أو الزوجة، أو األوالد، أو ما أشبه ذلن؛ وذكرها بالملب أن تستحضرها بملبن معترفا
 من هللا؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة هللا، وأن ٌُرى أثر نعمته علٌن.

ومن فوابد اآلٌة: أن منة هللا علٌنا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ ٌإخذ ذلن من  - 2ٔ
 تخصٌصها بعد التعمٌم؛ ألن التخصٌص بعد التعمٌم ٌدل على أهمٌتها.

ومنها: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } وما أنزل علٌكم من الكتاب {؛ ألن ما أنزل هللا إما أن  - 4ٔ
اً لابمة بنفسها؛ أو صفة لابمة بموصوفها؛ فؤما األول فمخلوق، كما فً لوله تعالى: }أنزل من السماء ٌكون عٌن

[ ، ولوله تعالى: }وأنزلنا ٙ[ ، ولوله تعالى: }وأنزل لكم من األنعام ثمانٌة أزواج{ ]الزمر: 44ماًء{ ]األنعام: 
عالى: }تبارن الذي نزل الفرلان على عبده{ [ ؛ وأما الثانً فكموله تٕ٘الحدٌد فٌه بؤس شدٌد{ ]الحدٌد: 

[ ، وكما فً هذه اآلٌة: } وما أنزل علٌكم من الكتاب {؛ وهذا ٌكون صفة هلل عّز وجّل ؼٌر ٔ]الفرلان: 
 مخلولة.
ومن فوابد اآلٌة: أن شرٌعة هللا عّز وجّل كلها حكمة؛ لموله تعالى: } وما أنزل علٌكم من الكتاب  - ٕٓ

 والحكمة {.
رع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً أنه ال حاجة إلى أن نتعب أنفسنا فً طلب الحكمة، أو أن وٌتف 

نتمحل حكمة بعٌدة لد تكون مرادة هلل، أو ؼٌر مرادة؛ ألننا نعلم أن كل ما شرعه هللا فهو لحكمة؛ ومن الحكمة 
: ما بال الحابض تمضً -ضً هللا عنها ر -امتحان العبد باالمتثال فٌما ال ٌعلم حكمته؛ ولهذا لما سبلت عابشة 

؛ فجعلت (ٔ)«كان ٌصٌبنا ذلن فنإمر بمضاء الصوم، وال نمضً الصبلة»الصوم وال تمضً الصبلة؟ لالت: 
الحكمة أمر هللا، ورسوله؛ أما السإال عن الحكمة من باب االسترشاد فإن هذا ال بؤس به؛ ولهذا كان الصحابة 

لوله تعالى: }ٌسؤلونن عن األهلة   عن حكمة بعض األشٌاء، كما فً رضً هللا عنهم ٌسؤلون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
[ ؛ والسإال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي ٌزداد به 24ٔلل هً موالٌت للناس والحج{ ]البمرة: 

د إال بمعرفتها فهذا المإمن إٌماناً، وعلماً؛ وأما السإال عن الحكمة بحٌث ال ٌستسلم اإلنسان للحكم، وال ٌنما
 ضبلل، واستكبار عن الحك، واتباع للهوى، وجعل الشرٌعة تابعة ال متبوعة.

معناه أن اإلنسان « االتعاظ»ومن فوابد اآلٌة: أن ما جاء فً كتاب هللا موعظة ٌتعظ بها العبد؛ و - ٕٔ
فٌه مضرته إلى ما فٌه  أي انتفع، وترن ما -فٌه مضرة إلى ما فٌه منفعة؛ ٌمال: وعظته فاتعظ  ٌجتنب ما

 [ .ٖٕٔمصلحته؛ لموله تعالى: }ٌعظكم به{ ]البمرة: 
ومنها: ثبوت رحمة هللا عّز وجّل، وأن هللا تعالى ذو رحمة واسعة؛ لموله تعالى: } وما أنزل علٌكم  - ٕٕ

 من الكتاب والحكمة ٌعظكم به {؛ فرحمة هللا تعرؾ بآثارها.
 لى: } واتموا هللا {.ومنها: وجوب التموى؛ لموله تعا - ٖٕ

                                                           
: وجوب لضاء الصوم على الحابض دون الصبلة، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الحٌض، باب 5ٖٖ، وأخرجه مسلم صٕٖٔ: ال تمضً الحابض الصبلة، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الحٌض، باب 5ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

5ٖٙ [ٙ4 ]ٖٖ٘. 
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 ومنها: عموم علم هللا لكل شًء؛ لموله تعالى: } أن هللا بكل شًء علٌم {. - ٕٗ
ومنها: تحذٌر المرء من المخالفة؛ ألنه إذا علم أن هللا بكل شًء علٌم حذر من مخالفته؛ ولهذا  - ٕ٘

 بكل شًء علٌم {.أعمبها بعد األمر بالتموى، ولال تعالى: } واتموا هللا واعلموا أن هللا 
ومنها: الرد على ؼبلة المدرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال ٌعلم أفعال العباد حتى تمع منهم؛ وهذا كان  - ٕٙ

؛ والمدرٌة هم الذٌن ٌمولون: إن للعبد مشٌبة، «ومنكروه الٌوم للٌل»الؽبلة ٌمولونه لدٌماً؛ لال شٌخ اإلسبلم: 
 ولدرة مستملتٌن عن هللا عّز وجّل.

 المرآن
ْينَُهْم بِاْلَمْعُروِؾ ذَِلَن }َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَََل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إَِذا تََراَضْوا بَ 

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َذِلُكْم أَْزَكى لَ  ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ََل تَْعلَُموَن )يُوَلُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُْإِمُن بِاَّللَّ ({ ُٕٖٕكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ
 [ٕٖٕ]البمرة : 

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
}فبل تعضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن  -عز وجل  -احدها: أخرج الواحدي عن الحسن أنه لال فً لول هللا 

نزلت فٌه لال: كنت زوجت أختا لً من رجل فطلمها إذا تراضوا{ اآلٌة، لال: "حدثنً معمل بن ٌسار أنها 
حتى إذا انمضت عدتها جاء ٌخطبها، فملت له: زوجتن وأفرشتن وأكرمتن فطلمتها، ثم جبت تخطبها؟ ال وهللا 

هذه  -عز وجل  -ال تعود إلٌها أبدا لال: وكان رجبل ال بؤس به، وكانت المرأة ترٌد أن ترجع إلٌه، فؤنزل هللا 
 .(ٔ)اآلن أفعل ٌا رسول هللا، فزوجتها إٌاه"اآلٌة فملت: 

والثانً: لال السدي: "نزلت فً جابر بن عبد هللا األنصاري ، وكانت له ابنة عم فطلمها زوجها تطلٌمة ، 
فانمضت عدتها ، ثم رجع ٌرٌد رجعتها. فؤما جابر فمال : طلمت ابنة عمنا ، ثم ترٌد أن تنكحها الثانٌة! وكانت 

 .(ٕ)ا ، لد راضته. فنزلت هذه اآلٌة"المرأة ترٌد زوجه
والثالث: أنها نزلت عموماً فً نهً كل ولً عن مضارة ولٌّته من النساء أن ٌعضلها عن النكاح ، وهذا 

 .(5)، وإبراهٌم(ٙ)، ومسروق (٘)، والزهري(ٗ)، والضحان(ٖ)لول ابن عباس
{]البمرة:}َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَ لوله تعالى:   .(2)أي إِذا طلمتم النساء وانمضت عدتهن " [، "ُٕٖٕهنَّ

                                                           
( وابن جرٌر 25ٕٓح:  - 4ٙ٘/ٕ( وأبو داود )ٖٓٔ٘ح:  - 2ٖٔ/4الباري: ، و أخرجه البخاري )فتح 2ٔ-2ٓ( اسباب النزول: ٔ)
( والدارلطنً )الصحٌح المسند للوادعً: 2ٕٕ/ٔ( وابن أبً حاتم وابن مردوٌه )تفسٌر ابن كثٌر: 2ٕٓ/ٕ( والحاكم )المستدرن: 45ٕ/ٕ)

 ( من طرٌك ٌونس بن عبٌد عن الحسن به.4ٔ
بن ٌسار أنه لال: "كانت لً أخت فخطبت إلً وكنت أمنعها الناس، فؤتانً ابن عم لً فخطبها وفً رواٌة أخرى أخرج الواحدي عن معمل 

فؤنكحتها إٌاه فاصطحبا ما شاء هللا، ثم طلمها طبللا له رجعة، ثم تركها حتى انمضت عدتها فخطبها مع الخطاب، فملت: منعتها الناس 
انمضت عدتها، فلما خطبت إلً أتٌتنً تخطبها، ال أزوجن أبدا فؤنزل هللا تعالى:  وزوجتن إٌاها، ثم طلمتها طبللا له رجعة، ثم تركتها حتى

، و أخرجه 2ٔ}وإذا طلمتم النساء فبلؽن أجلهن فبل تعضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن{ فكفرت عن ٌمٌنً وأنكحتها إٌاه".] أسباب النزول: 
( من طرٌك عباد 4ٖٗٔح:  - ٗٔ/ٕلطٌالسً )منحة المعبود: ( وا42ٕ/ٕ( وابن جرٌر )2ٙٗح:  - ٕ٘ٓ/ٕٓالطبرانً )المعجم الكبٌر: 

 به. وإسناده حسن[.
( وابن مردوٌه ٕٗٗ/ٔ، و وابن المنذر )فتح المدٌر: 2ٕ. وأخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٕٕ-ٕٔ/٘(:ص4ٖ4ٗ( تفسٌر الطبري)ٕ)

 ( من طرٌك عمرو بن حماد به.5ٗ)لباب النمول: 
ٌعنً حدٌث  -( 2ٕٕ/ٔ"والصحٌح األول" )تفسٌر ابن كثٌر:  -رحمه هللا تعالى  -ا لال الحافظ ابن كثٌر ولد سبك تضعٌؾ هذا السند، ولذ

 ( .5ٗوتبعه اإلمام السٌوطً )لباب النمول:  -معمل بن ٌسار 
 .ٕٕ/٘(:ص4ٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕ/٘(:ص4ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕ/٘(:ص4ٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٕ-ٕٕ/٘(:ص4ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕ/٘(:ص4ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
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 .(ٔ)لال الشافعً:" خاطب األولٌاء ، وأن هذا انمضاء األجل ، ال األشراؾ على انمضابه"
لال الزجاج:" هذا مخاطبة لؤلولٌاء، وفً هذا دلٌل أن أمر األولٌاء بٌن، ألن المطلمة التً تراجع إنما هً 

 .(ٕ)إال أن الولً ال بد منه"مالكة بضعها 
لا الماوردي:" بلوغ األجل ها هنا ] تناهٌه [ ، بخبلؾ بلوغ األجل فً اآلٌة التً لبلها ، ألنه ال ٌجوز لها 

 .(ٖ)أن تنكح ؼٌره لبل انمضاء عدتها ، لال الشافعً : فدخل اختبلؾ المعنٌٌن على افتراق البلوؼٌن "
 :(ٗ)لبة األمور، لال لبٌدلال الزّجاج: "األجل آخر المدة وعا

  .َواْخُزها بالبِرّ َّلّلِ األَجلّ 
 .(٘)ٌرٌد عالبة األمور"

ٌْنَُهْم بالمعروؾ{ "أي: فبل  [،ٕٖٕ]البمرة:لوله تعالى:}فبَلَ تَْعُضلُوُهنَّ أَن ٌَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إَِذا تََراَضْواْ بَ
تمنعوهن ٌا معشر األولٌاء من العودة ألزواجهن إِذا صلحت األحوال بٌن الزوجٌن وظهرت أمارات الندم 

 .(ٙ)ورضً كل منهما إِلى العودة لصاحبه والسٌر بما ٌرضً هللا"
 .(5)لال الزجاج: أي فبل" تمنعوهن وتحبسوهن، من أن ٌنكحن أزواجهن"

 .(2)ٌعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه"لال الشافعً:" لال للولً : ال 
لال الماوردي:" فنهى هللا عز وجل أولٌاء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح َمْن رضٌته من 

 .(4)األزواج"
 :(ٓٔ)وفً معنى )العضل(، لوالن

داهٌة ، ألنه أحدهما : أنه المنع ، ومنه لولهم : داء عضال إذا امتنع من أن ٌُداَوى ، وفبلن ُعَضلَةٌ أي 
 امتنع بدهابه .

والمول الثانً : أن العضل الضٌك ، ومنه لولهم : لد أعضل بالجٌش الفضاء ، إذا ضاق بهم، ومنه أٌضا 
" الداء العضال " وهو الداء الذي ال ٌطاق عبلجه ، لضٌمه عن العبلج ، وتجاوزه حد األدواء التً ٌكون لها 

 :  (ٔٔ)عبلج ، ومنه لول ذي الرمة
 لذؾ لمإمنة حصان         بإذن هللا موجبة عضاالولم أ

 :(ٔ)[، وجهان من التفسٌرٕٖٕوفً لوله تعالى:}إَِذا تََراَضوا بٌَنَُهم بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:

                                                           
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .42ٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
، 4ٕٔ/ٗخزا(، وأساس الببلؼة)خزى(، وكتاب العٌن: برواٌة: " واخزها ، وانظر: اللسان)كذب، جلل،  ٔٗٔ بٌروت دٌوانه ط(  ٗ)

 وصدره: 
        التُّمَى" فً تكذِبْنها أن ال "ؼٌرَ 

 ، ولم اجده فً معانً المرآن.54ٔ/ٕ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره:٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: 2)
 .42ٕ/ٔلعٌون: ( النكت وا4)
 .42ٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 ، من أبٌات وصؾ بها صنعة شعره فمال : ٔٗٗ(دٌوانه ٔٔ)

 وشعر لد أرلت له ؼرٌب ... أجنبه المساند والمحاال
 ؼرابب لد عرفن بكل أفك ... من اآلفاق تفتعل افتعاال

 فبت ألٌمه ، وألد منه ... لوافً ال أعد لها مثاال
 أفك ... من اآلفاق تفتعل افتعاالؼرابب لد عرفن بكل 
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 أحدهما : إذا تراضى الزوجان .
 والثانً : إذا رضٌت المرأة بالزوج الكافً . 
 .(ٕ)تعالى داللة على : أن لٌس للمرأة أن تتزوج بؽٌر ولً "لال الشافعً : " وهذه أبٌن آٌة فً كتاب َّللاَّ 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{]البمرة: [، "أي ما نهٌتكم عنه من ٕٖٕلوله تعالى:} َذِلَن ٌُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم ٌُْإِمُن بِاَّللَّ
 .(ٖ)منتفع بالمواعظ الشرعٌة"اإِلضرار والعضل ٌُنصح به وٌوعظ من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر ألنه هو ال

لال الطبري: أي:" فهذا الذي نهٌتكم عنه من عضلهن عن النكاح ، عظة منً من كان منكم أٌها الناس 
ٌصدق باهلل ، فٌوحده ، وٌمر بربوبٌته، ومن ٌإمن بالٌوم اآلخر ، فٌصدق بالبعث للجزاء والثواب 

 .(ٗ)والعماب"
[، أي االتعاظ بما ذكر والتمسن بؤوامر هللا خٌر وأنفع َٕٖٕوأَْطَهُر{]البمرة: لوله تعالى:} َذِلُكْم أَْزَكى لَُكمْ 

 .(٘)لكم وأطهر من اآلثام وأوضار الذنوب"
لال الطبري:أي:" نكاحهن أزواجهن ، ومراجعة أزواجهن إٌاهن، بما أباح لهن من نكاح ومهر جدٌد " 

 .(ٙ)أزكى لكم " ، أٌها األولٌاء واألزواج والزوجات"
الثعلبً:" وذلن أنهما إذا كان فً نفس كل واحد منهما عبللة حّب لم ٌإمن بؤن ٌتجاوز ذلن إلى ؼٌر  لال

ما أحّل هللا لهما، ولم ٌإمن من أولٌابهما إن سبك إلى للوبهم منهما لعلّهما أن ٌكونا برٌبٌن من ذلن 
 .(5)فٌؤثمون"

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَمُ  [، " أي وهللا ٌعلم ما هو أصلح لكم من األحكام ٕٖٕوَن{]البمرة:لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(2)والشرابع وأنتم ال تعلمون ذلن"

 .(4)لال الزجاج:" أي: هللا ٌعلم ما لكم فٌه الصبلح فً العاجل واآلجل، وأنتم ؼٌر عالمٌن إال بما أعلمكم"
ُ ٌَْعلَُم{ ما فٌه من النفع والصبلح،   .(ٓٔ)}َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُموَن{ لمصور علمكم"لال البٌضاوي:"} َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن: "}وهللا ٌعلم{ ما فٌه مصلحتكم، ونماإكم، وطهركم،  وأنتم ال تعلمون ذلن"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌحل عمد النكاح لبل انمضاء العدة؛ لموله تعالى: }فبلؽن أجلهن فبل تعضلوهن{  - ٔ
 فً العدة باطل إال ممن كانت العدة له إذا لم ٌكن طبلله بٌنونة كبرى. ؛ فإن النكاح

 
ومنها: تحرٌم منع الولً مولٌته أن تنكح من رضٌته؛ لموله تعالى: }فبل تعضلوهن أن ٌنكحن  - ٕ

 أزواجهن إذا تراضوا بٌنهم بالمعروؾ{ .
وجه ذلن أنه لو كانت تملن العمد  ومنها: أن النكاح ال بد فٌه من ولً؛ وأن المرأة ال تزوج نفسها؛ - ٖ

لنفسها ما كان للعضل تؤثٌر؛ فلوال أن عضلهم مإثر ما لال هللا تعالى: }فبل تعضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن{ ؛ 

                                                                                                                                                                                             
 .42ٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٔ)
 .54ٖ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .4ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٖٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٔٔ/ٔآن: ( معانً المر4)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
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ً لزوجن أنفسهن؛ وربما ٌنازع منازع فً داللتها على ذلن؛ ألنه لد  ألنهم لو عضلوا، ولم ٌكن الولً شرطا
اإلنسان لد ٌمنع بحسب العادة، أو العرؾ ابنته، أو مولٌته من أن تنكح زوجاً ٌمول: إن هللا نهى عن منعهن؛ و

؛ ألنها ال ترٌد أن تخالفهم مخافة المعرة، واللوم من الناس؛ بمعنى -وإن كان ٌمكنها أن تتزوج هً بنفسها  -
تزوٌج نفسها أن اآلٌة لٌست صرٌحة واضحة فً أنه ال ٌمكن النكاح إال بولً؛ ألنه ممكن أن ٌكون لها حك 

لكن ٌمنعها أبوها، وٌمول: إذا زوجِت نفسن لاطعتن، أو هجرتن؛ وعلى فرض أنها ال تدل على ذلن فهنان 
[ ، ٕٕٔأدلة أخرى تدل على اشتراط الولً، مثل لوله تعالى: }وال تنكحوا المشركٌن حتى ٌإمنوا{ ]البمرة: 

 . (ٔ)«ال نكاح إال بولً»ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ومن فوابد اآلٌة: إطبلق الشًء على ما مضى، أو ما ٌستمبل مع أنه فً الحال ال ٌتصؾ به؛ وذلن  - ٗ

لوله تعالى: }أن ٌنكحن أزواجهن{ ؛ ألنه إذا كان المراد من طلمت، ثم أراد زوجها أن ٌعود إلٌها، فهم 
ضاء العدة فهم أزواجهن أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان المراد الخّطاب الذٌن ٌخطبونهن بعد انم

باعتبار المستمبل؛ ولد جاء التعبٌر عن الماضً، والمستمبل فً المرآن، كموله تعالى: }وآتوا الٌتامى أموالهم{ 
[ مع أنهم حٌن إتٌان المال لد بلؽوا؛ فهذا تعبٌر عن الماضً؛ ولوله تعالى: }إنً أرانً أعصر ٕ]النساء: 

 ر؛ ولكن ٌعصر عنباً ٌكون خمراً؛ فهذا تعبٌر عن المستمبل.[ وهو ال ٌعصر الخمٖٙخمراً{ ]ٌوسؾ: 
ومن فوابد اآلٌة: اعتبار الرضا فً عمد النكاح سواء كان من الزوج، أو من الزوجة؛ لموله تعالى:  - ٘

}إذا تراضوا بٌنهم بالمعروؾ{ ؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكراً، أم ثٌباً؛ وسواء أكان 
؛ وأنه لٌس لؤلب، وال لؽٌره أن ٌجبر المرأة على النكاح؛ لعموم -على المول الراجح  -اها، أم ؼٌره الولً أب

ال تنكح األٌم حتى تستؤمر؛ وال تنكح البكر حتى تستؤذن، لالوا: كٌؾ إذنها ٌا رسول هللا؟ لال: »لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وهذا صرٌح فً أنه ال ٌحل ألحد أن  (ٖ)« تؤذنها أبوهاالبكر ٌس»؛ وورد فً صحٌح مسلم:  (ٕ)« أن تسكت

ٌزوج ابنته وهً كارهة؛ بل ال بد من رضاها؛ والمعنى ٌمتضٌه أٌضاً؛ ألنه إذا كان األب ال ٌملن أن ٌبٌع 
شٌباً من مالها إال برضاها، فكٌؾ ٌملن أن ٌزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجبلً أكره ابنته أن تشتري هذا 

مد ؼٌر صحٌح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البٌت وهً كارهة أن تبٌعه بعد ٌوم، أو ٌومٌن؛ فكٌؾ البٌت فالع
ٌملن أن ٌكرهها على أن تتزوج برجل ال ترٌده؟! فالشرٌعة جاءت من لدن حكٌم خبٌر؛ فالصواب ببل شن أنه 

نساناً لٌس مرضٌاً فً دٌنه، ال ٌحل لئلنسان أن ٌجبر ابنته على نكاح من ال ترٌد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إ
؛ فلٌس علٌه شًء؛ ألنه مؤمور بذلن؛ وما ٌترتب -ولو بمٌت ال تتزوج طوال عمرها  -وخلمه فللولً أن ٌؤبى 

 على المؤمور فؽٌر محظور؛ فإن لٌل: ٌرد على ذلن تزوٌج أبً بكر عابشة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولها ست سنٌن؟
مثل هذه الصورة؛ ألننا نعلم علم الٌمٌن أن عابشة سترضى برسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ، فالجواب: أن ٌمال: لن ٌرد 

ال علٌن »وال تبؽً به بدٌبلً؛ ولذلن لما أمره هللا عّز وجّل أن ٌخٌر نساءه فبدأ بها رضً هللا عنها، ولال ملسو هيلع هللا ىلص: 
، أفً هذا أستؤمر أبوي؟! إننً أرٌد هللا ورسوله والدار أن ال تعجلً حتى تستؤمري أبوٌن؛ لالت: ٌا رسول هللا

 ؛ وعلى هذا ال ٌتم االستدالل بها على تزوٌج المرأة بؽٌر إذنها. (ٗ)« اآلخرة
                                                           

، 2ٕ٘ٓ: فً الولً، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب النكاح، باب 5ٖٙٔ، وأخرجه أبو داود ص45ٗ5ٔ، حدٌث رلم 4ٖٗ/ٗ(أخرجه أحمد ٔ)
، كتاب 24ٕ٘أخرجه ابن ماجة ص، ؤٓٔٔ: ما جاء ال نكاح إال بولً، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب النكاح، باب 5٘5ٔوأخرجه الترمذي ص

( وألره الذهبً على تصحٌحه؛ 5ٓٔ - 4ٙٔ/ٕ؛ كما أخرجه الحاكم فً مستدركه 22ٔٔ: ال نكاح إال بولً، حدٌث رلم ٘ٔالنكاح، باب 
 : صحٌح.ٖٕ٘/ٙولال األلبانً فً اإلرواء 

 
، كتاب 4ٔٗ؛ وأخرجه مسلم صٖٙٔ٘حدٌث رلم : ال ٌنكح األب وؼٌره البكر ... ، ٕٗ، كتاب النكاح، باب ٗٗٗ(أخرجه البخاري صٕ)

 .4ٔٗٔ[ ٗٙ] 5ٖٖٗ: استبذان الثٌب ... ، حدٌث رلم 4النكاح، باب 
 .ٕٔٗٔ[ 5ٙ] 55ٖٗ: استبذان الثٌب ... ، حدٌث رلم 4، كتاب النكاح، باب 4ٔٗ(أخرجه مسلم صٖ)
، كتاب 4ٖ4؛ وأخرجه مسلم ص2ٕٙٗحدٌث رلم  : الؽرفة والعلٌة المشرفة ... ،ٕ٘، كتاب المظالم، باب 4ٗٔ(أخرجه البخاري صٗ)

 .5٘ٗٔ[ ٕٕ] 2ٖٔٙ: بٌان أن تخٌٌر امرأته ال ٌكون طبللاً إال بالنٌة، حدٌث رلم ٗالطبلق، باب 
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بل على وجه منكر ال ٌمره  -ومن فوابد اآلٌة: أن المرأة لو رضٌت الزوج على وجه ؼٌر معروؾ  - ٙ
ى: }بالمعروؾ{ ؛ فلو أن المرأة رضٌت هذا الخاطب لفسمه، فإنها ال تمكن من ذلن؛ لموله تعال -الشرع 

فلولٌها أن ٌمنعها؛ لموله تعالى: }إذا تراضوا بٌنهم  -وإن لم ٌصل إلى حد الكفر  -وانسبلخه من الدٌن 
 بالمعروؾ{ .

آلخر ؛ لموله تعالى: }من كان منكم ٌإمن باهلل والٌوم ا-وهو ٌوم المٌامة  -ومنها: إثبات الٌوم اآلخر  - 5
وٌدخل فً اإلٌمان بالٌوم اآلخر اإلٌمان بكل ما ذكر فً ذلن الٌوم من البعث، والحساب، والصراط، ودنّو 
الشمس، والعرق، وؼٌر ذلن مما ذكر فً الكتاب والسنة مجمبلً أحٌاناً، ومفصبلً أحٌاناً؛ بل لال شٌخ اإلسبلم 

 فتنة المبر، وعذابه، ونعٌمه، وؼٌر ذلن. : ٌدخل فٌه اإلٌمان بكل ما ٌكون بعد الموت من-رحمه هللا 
ومنها: أن االتعاظ بؤحكام هللا تزكٌة للنفس؛ لموله تعالى: }ذلكم أزكى لكم{ ؛ فهو ٌنمً النفس، وٌنمً  - 2

 اإلٌمان، وٌنمً األخبلق، وٌنمً اآلداب؛ فكلما كان اإلنسان أشد تطبٌماً ألحكام هللا كان ذلن أزكى له.
األحكام أطهر لئلنسان؛ ٌعنً أطهر للملب؛ ألن األعمال الصالحة تطهر الملب من ومنها: أن تطبٌك  - 4

أرجاس المعاصً؛ ولذلن تجد عند اإلنسان المإمن من الحٌوٌة، والنشاط، والسرور، والفرح ما لٌس عند 
ؼٌره؛ وٌعرؾ ذلن فً وجهه؛ فاإلنسان صاحب المعاصً مظلم الوجه كاسؾ البال؛ ولو فرح بما فرح من 

رة الدنٌا فهو فرح خاسر؛ لكن المإمن الذي شرح هللا صدره لئلسبلم، وامتؤل للبه بنور هللا وهداٌته، لٌس زه
 كذلن؛ وأسعد الناس فً الدنٌا أطهرهم للباً.

ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى نمص اإلنسان فً علمه؛ لموله تعالى: }وهللا ٌعلم وأنتم ال تعلمون{  - ٓٔ
والمراد نفً كماله؛ ألن اإلنسان له علم، كما لال هللا تعالى: }فإن علمتموهن مإمنات  -العلم فنفى عن اإلنسان 

[ لكن ٖٖ[ ، ولال تعالى: }فكاتبوهم إن علمتم فٌهم خٌراً{ ]النور: ٓٔفبل ترجعوهن إلى الكفار{ ]الممتحنة: 
تعلمون{ ؛ فإذا كان هللا ٌعلم، ونحن ال  لنمصان علمه نفى هللا عنه العلم؛ وهنا لال تعالى: }وهللا ٌعلم وأنتم ال

نعلم فإن ممتضى ذلن أن نستسلم ؼاٌة االستسبلم ألحكامه سبحانه وتعالى، وأن ال نعارضها بعمولنا مهما 
 كانت؛ ولهذا ٌنعى هللا عّز وجّل على الكفار والمشركٌن عدم العمل؛ وكل ما خالؾ الشرع فلٌس بعمل.

 المرآن
َضاَلةَ َوَللَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ }َواْلَواِلَداُت يُْرِض  ْعَن أَْوَلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُتِمَّ الرَّ

َللَى اْلَواِرِث ِمثُْل لَِدِه وَ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ َل تَُكلَُّؾ نَْفٌس إَِلَّ ُوْسعََها َل تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوَل َمْولُوٌد لَهُ بِوَ 
عُوا أَْوَلَدُكْم فََل ُجنَاَح َذِلَن فَِإْن أََراَدا فَِصاَلً َلْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فََل ُجنَاَح َللَْيِهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِض 

 َ َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر{]البمرة: َللَْيُكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِؾ َواتَّمُوا َّللاَّ   [َٖٖٕواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن مدة سنتٌن كاملتٌن لمن أراد إتمام الرضاعة، وٌجب على اآلباء أن 
نفًسا  ٌكفُلوا للمرضعات المطلمات طعامهن وكسوتهن، على الوجه المستحسن شرًعا وعرفًا؛ ألن هللا ال ٌكلؾ

إال لدر طالتها، وال ٌحل للوالدٌن أن ٌجعلوا المولود وسٌلة للمضارة بٌنهما، وٌجب على الوارث عند موت 
الوالد مثل ما ٌجب على الوالد لبل موته من النفمة والكسوة. فإن أراد الوالدان فطام المولود لبل انتهاء السنتٌن 

بل إلى ما فٌه مصلحة المولود. وإن اتفك الوالدان على فبل حرج علٌهما إذا تراضٌا وتشاورا فً ذلن؛ لٌص
إرضاع المولود من مرضعة أخرى ؼٌر والدته فبل حرج علٌهما، إذا سلَّم الوالد لؤلم حمَّها، وسلَّم للمرضعة 
أجرها بما ٌتعارفه الناس. وخافوا هللا فً جمٌع أحوالكم، واعلموا أن هللا بما تعملون بصٌر، وسٌجازٌكم على 

 ذلن.
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لال الشوكانً: "لما ذكر هللا سبحانه النكاح والطبلق ذكر الرضاع ألن الزوجٌن لد ٌفترلان وبٌنهما ولد 
 .(ٔ)ولهذا لٌل إن هذا خاص بالمطلمات ولٌل هو عام"

 .(ٕ)[، أي:"والبلتً ولدن من المطلمات"ٖٖٕلوله تعالى: }َواْلَواِلَداُت{]البمرة:
ٌِْن{]البمرة:لوله تعالى:} ٌُْرِضْعَن أَْواَلدَ  ٌِْن كاِملَ [، " أي: على جمٌع الوالدات أن ٌرضعن ُٖٖٕهنَّ َحْولَ

 .(ٖ)أوالدهن مدى حولٌن كاملٌن ال زٌادة علٌهما"
 .(ٗ)لال الماسمً: أي: "أنهن أحك برضاعهم من ؼٌرهم"

وروي  ،(٘)لال السدي:" فالرجل ٌطلك امرأته وله منها ولد، وأنها ترضع له ولده بما ٌرضع له ؼٌرها"
 .(ٙ)ونحوه عن الضحان

 .(5)لال الصابونً: "أي الواجب على األمهات أن ٌرضعن أوالدهن"
لال الطبري: " ولٌس ذلن بإٌجاب من هللا تعالى ذكره علٌهن رضاعهم ، إذا كان المولود له ولد، حٌا 

فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى{ ]سورة موسرا، ألن هللا تعالى ذكره لال فً " سورة النساء المصرى " }َوإِْن تَعَاَسْرتُْم 
[ ، فؤخبر تعالى ذكره : أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا فً األجرة التً ترضع بها المرأة ولدها ٙالطبلق : 

 .(2)، أن أخرى سواها ترضعه ، فلم ٌوجب علٌها فرضا رضاع ولدها"
هللا فً أوالدكم للذكر مثل حظ  و)األوالد( ٌشمل الذكور، واإلناث، كما فً لوله تعالى: }ٌوصٌكم 

[ ؛ والجملة خبرٌة بمعنى األمر؛ وإتٌان األمر بصٌؽة الخبر أبلػ من األمر المحض؛ ٔٔاألنثٌٌن{ ]النساء: 
، ولٌل "هو خبر على بابه لٌس هو فً معنى األمر (4)كؤنه حٌن ٌؤتً بصٌؽة الخبر أمر مستمر ٌتحدث عنه

 .(ٓٔ)على حسب ما سلؾ فً لوله }ٌتربصن{"
لال الراؼب: " وذكر جماعة من الفمهاء أن لوله : }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن{ أمر وإن كان لفظه خبراً ، ألنه 
لو كان خبراً لم ٌمع مخبره بخبلفه ، وهذه لضٌة إنما تصح فً كل خبر لفظه ال ٌحتمل التخصٌص ، فؤما إذا 

ادعاء ذلن فٌه لٌس بواجب ، وهذه اآلٌة مما كان عاما ٌمكن أن ٌخصص على وجه ٌخرج من كونه كذباً ، ف
ٌمكن ذلن فٌه ، ثم ذلن لو كان أمرا لكان أمراً للوالدات ، ولد علم أن األم وإن لم تكن مكلفة فهً أحك 

 برضاعها ، فإن لٌل : فإذا لم ٌكن أمرا فما وجهه ؟
سواء كانت فً حبالة الزوج لٌل أخبر هللا تعالى أن حكم هللا فً ذلن أن الوالدات أحك بإرضاع أوالدهن 

أو لم تكن ، فإن اإلرضاع من خصابص الوالدة ، ال من خصابص الزوجٌة ، ولهذا لال علٌه السبلم : فً 
 .(ٔٔ)األمر إنها أحك بالولد ما لم تتزوج"

 .(ٕٔ)ثم أكد هللا هذٌن الحولٌن بموله تعالى: } كاملٌن { أي بدون نمص

                                                           
 .ٓٙٔ/ٖ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٗٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 ..2ٖ/٘(:ص 4ٙ5ٗ( تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٖ-2ٖ/٘(:ص 4ٙ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4)
 .ٕٗٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .2ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)



ٙٙ 

 

نه لد ٌمال :فبلن فعل كذا سنتٌن " وإن كان ذلن فً سنة وبعض لال الطبري: "وإنما ذكر }كاملٌن{، أل
األخرى ، وكذا ٌمال : شهرٌن وٌومٌن ، فؤرٌد إزالة هذه الشبهة ، ولال الفمهاء : لما جعل الرضاع حولٌن 

تنبٌه على  ولال فً موضع : }َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثبََلثُوَن َشْهًرا{ ، نبه على أن الولد لد ٌولد لستة أشهر ، وفٌه
لطٌفة ، وهو أن الولد متى كان زمان حمله وفاصله ألل ثبلثٌن شهرا أضر ذلن به ، فإذا ولد لسبعة أشهر لم 
ٌضره أن ٌنمص رضاعه عن الحولٌن ، وجعل ابن عباس ذلن حكما شرعٌاً ، ولال : ٌجب أن ٌكون الحمل 

 .(ٔ)والرضاع هذا المدر"
 : (ٖ)له لوالن، وفً أص(ٕ)والحول السنة، لاله مجاهد

أحدهما : أنه مؤخوذ من لولهم : حال الشًء إذا انملب عن الولت األول ومنه لٌل : تحول فبلن من مكان 
 كذا، إذا انتمل عنه.

 والثانً : أنه مؤخوذ من التحول عن المكان ، وهو االنتمال منه إلى المكان األول . 
ضَ  [، " أي: إِذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة وال زٌادة ٖٖٕاَعةَ{]البمرة:لوله تعالى : }ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ

 .(ٗ)علٌه"
لال الراؼب: "أي: هذا التولٌت لٌس بفرض ، لكن لمن أراد إتمام الرضاعة ، وفٌه تنبٌه أنه ال وفٌه تنبٌه 

لٌه السبلم : " ال أنه ال ٌجوز تجاوز ذلن وأن ال حكم للرضاع بعد الحولٌن وٌموٌه ما روي جابر أنه لال ع
 .(ٙ()٘)رضاع بعد حولٌن كاملٌن"

 .(5)لال ابن عثٌمٌن:لمن أراد" أن ٌؤتً بها على وجه التمام؛ فإنها ال تنمص عن حولٌن"
 :(2)واختلؾ أهل التفسٌر فٌما دلت علٌه هذه اآلٌة من رضاع حولٌن كاملٌن ، على لولٌن 

لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرٌن شهراً ،  أحدهما : أن ذلن فً التً تضع لستة أشهر فإن وضعت
[، وهذا لول ابن  ٘ٔاستكماالً لثبلثٌن شهراً ، لموله تعالى : }َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثبَلَثُوَن َشْهراً{] األحماؾ : 

 . (4)عباس
والثانً : أن ذلن أمر برضاع كل مولود اختلؾ والداه فً رضاعه أن ٌرضع حولٌن كاملٌن ، وهذا لول 

 .(ٕٔ)، وأحد لولً ابن عباس(ٔٔ)، والثوري(ٓٔ)اءعط
والثالث: أن المراد: أنه ال رضاع بعد الحولٌن ، فإن الرضاع إنما هو كان فً الحولٌن. لاله عبدهللا ابن 

 .(ٔ)، والشعبً(ٙٔ)، والعلممة(٘ٔ)وابن عباس (ٗٔ)وابن عمر، ،(ٖٔ)مسعود

                                                           
 .2ٔٗ/ٔر الراؼب األصفهانً: ( تفسٌٔ)
 .ٖٔ/٘(:ص 4ٗ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .44ٕ/ٔوالنكت والعٌون: ٕٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . من حدٌث ابن عباس.2ٓٗ/ٖ: ص4( /2ٖٕٗ( سنن الدارلطنً:)٘)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ( ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن 5)
 .ٖٓٓ-44ٕ/ٔ، والنكث والعٌون: 2ٖ-ٖٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٗ/٘(:ص 4ٕ٘ٗ)-(4٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖ٘/٘(:ص 4٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘/٘(:ص 4٘٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘/٘(:ص 4ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖ٘/٘(:ص 4ٖ٘ٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٖٙ/٘(:ص 4٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٙ/٘(:ص 4٘ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٙ/٘(:ص 4٘4ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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كاملٌن{، داللة من هللا تعالى ذكره عباده، والرابع: أن فً لوله : }والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن 
على أن فرضا على والدات المولودٌن أن ٌرضعنهم حولٌن كاملٌن ، ثم خفؾ تعالى ذكره ذلن بموله : }لمن 
أراد أن ٌتم الرضاعة{، فجعل الخٌار فً ذلن إلى اآلباء واألمهات ، إذا أرادوا اإلتمام أكملوا حولٌن ، وإن 

 .(ٖ)، والربٌع(ٕ)لمولود ، كان ذلن إلٌهم على النظر منهم للمولود. لاله لتادةأرادوا لبل ذلن فطم ا
الذي روي عن عبد هللا بن مسعود وابن عباس وابن عمر : وهو أنه داللة والراجح هو المول الثانً، أما "

الحولٌن على الؽاٌة التً ٌنتهً إلٌها فً رضاع المولود إذا اختلؾ والداه فً رضاعه، وأن ال رضاع بعد 
 .(ٗ)ٌحرم شٌبا ، وأنه معنً به كل مولود ، لستة أشهر كان والده أو لسبعة أو لتسعة"

َضاَعةَ{]البمرة:  : (٘)[، لراءتانٖٖٕوفً لوله تعالى: } ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ
َضاَعةَ{، بـ)الٌاء( فً لوله}ٌتم{، ونصب  رالرضاعة{، بمعنى : لمن أراد إحداهما: } ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ

 من اآلباء واألمهات أن ٌتم رضاع ولده. وهً لراءة عامة أهل المدٌنة والعراق والشام.
َضاَعةُ{، بـ)التاء( فً )تتم(، ورفع }الرضاعة{ بصفتها. وهً لراءة بعض  والثانٌة: } ِلَمْن أََراَد أَْن تُتِمَّ الرَّ

 أهل الحجاز.
ب ـ)الٌاء( فً )ٌتم( ونصب }الرضاعة{، "ألن هللا تعالى ذكره لال : " والصواب هو لراءة من لرأ 

والوالدات ٌرضعن أوالدهن " ، فكذلن هن ٌتممنها إذا أردن هن والمولود له إتمامها وأنها المراءة  التً جاء 
 .(ٙ)بها النمل المستفٌض الذي ثبتت به الحجة ، دون المراءة األخرى"

{]البمرة:لوله تعالى: }َوَعلَى  [، " أي: على والد الطفل نفمة أّمه المطلمة ٖٖٕاْلَمولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ
 .(5)مّدة اإلرضاع"

 .(2)لال الماسمً:" أي: طعامهّن ولباسهّن"
 .(ٓٔ).  وروي نحوه عن الربٌع(4)لال سفٌان:"على األب طعامها وكسوتها بالمعروؾ"

اع ألنه اشتؽال فً مصالح الزوج ، فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج لال المرطبً: " فً حال الرض
 .(ٔٔ)بإذنه فإن النفمة ال تسمط"

لال الطبري: " وٌعنً بـ)الرزق(: ما ٌموتهن من طعام ، وما ال بد لهن من ؼذاء ومطعم، و }كسوتهن{، 
 .(ٕٔ)وٌعنً : بـ)الكسوة(: الملبس"

هنا ما تؤخذه المرضع أجرا عن إرضاعها، من طعام ولباس لال ابن عاشور:" والمراد بالرزق والكسوة 
ألنهم كانوا ٌجعلون للمراضع كسوة ونفمة، وكذلن ؼالب إجاراتهم إذ لم ٌكن أكثر لبابل العرب أهل ذهب 
وفضة، بل كانوا ٌتعاملون باألشٌاء، وكان األجراء ال ٌرؼبون فً الدرهم والدٌنار، وإنما ٌطلبون كفاٌة 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙ/٘(:ص 4ٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٖ/٘(:ص 4ٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٖ/٘(:ص 4ٙٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .4ٖ/٘بري: ( تفسٌر الطٗ)
 .ٖٗ-ٕٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٗٗ/٘(:ص 45ٔٗ( تفسٌر الطبري)4)
 .ٗٗ/٘(:ص 45ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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لطعام والكسوة، ولذلن أحال هللا تمدٌرهما على المعروؾ عندهم من مراتب الناس ضروراتهم، وهً ا
 .(ٔ)وسعتهم، وعمبه بموله: ال تكلؾ نفس إال وسعها"

{]البمرة:  :(ٕ)[ وجهٌنٖٖٕثم ذكر أهل العلم فً لوله:}َوَعلَى اْلَمولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ
ذا أرضعت ولدها فلها رزلها من الؽذاء ، وكسوتها من اللباس، ومعنى أحدهما : أن ذلن فً األم المطلمة إ

 .(ٖ)بالمعروؾ أجرة المثل ، وهذا لول الضحان
والثانً : أنه ٌعنً به األم ذات النكاح، لها نفمتها وكسوتها بالمعروؾ فً مثلها ، على مثله من ٌسار ، 

 وإعسار .
 .(ٗ)"بما تعارفه أمثالهم وما ال ٌجحؾ باألب"[، أي ٖٖٕلوله تعالى:} بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:

 .(٘)لال الماسمً: " وهو لدر المٌسرة كما فّسره لوله تعالى: }ال تَُكلَُّؾ نَْفٌس إاِلَّ ُوْسعَها{، ٌعنً طالتها"
لال الضحان: "إذا طلك الرجل امرأته وهً ترضع له ولدا ، فتراضٌا على أن ترضع حولٌن كاملٌن ، 

 .(ٙ)المرضع والكسوة بالمعروؾ على لدر المٌسرة ، ال نكلؾ نفسا إال وسعها"فعلى الوالد رزق 
لال الطبري: " فؤمر كبل أن ٌنفك على من لزمته نفمته من زوجته وولده على لدر مٌسرته ، كما لال 

ٌِْه ِرْزلُهُ فَْلٌُْنِفْك مِ  ُ نَْفًسا إاِل َما آتَاَها{ تعالى ذكره : }ِلٌُْنِفْك ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن لُِدَر َعلَ ُ ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ ا آتَاهُ َّللاَّ مَّ
 .(5)["5]سورة الطبلق : 

[، " أي: ال تلزم نفس إال بما تتسع له لدرتها بحٌث ال ٖٖٕلوله تعالى:}ال تَُكلَُّؾ نَْفٌس إاِل ُوْسعََها {]البمرة:
 .(2)ٌنتهى إلى الضٌك"

 .(4)إال ما ال ٌضٌك علٌها ، وال ٌتعذر علٌها وجوده إذا أرادت" لال الطبري:"ال تحمل نفس من األمور
. وروي عن أبً مالن (ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌمول  ال ٌكلؾ هللا نفسا فً نفمة المراضع إال ما أطالت"

 .(ٔٔ)ولتادة، ومماتل بن حٌان والثوري، نحو ذلن
 .(ٕٔ)لال سفٌان:" إال ما أطالت"

 .(ٖٔ)إمكانها" لال النسفً:أي:"وجدها أو لدر
 .(ٗٔ)لال الصابونً: " أي تكون النفمة بمدر الطالة ألنه تعالى ال ٌكلّؾ نفساً إاِل وسعها"

لال البٌضاوي: " تعلٌل إلٌجاب المإمن والتمٌٌد بالمعروؾ، ودلٌل على أنه سبحانه وتعالى ال ٌكلؾ العبد 
 .(٘ٔ)بما ال ٌطٌمه وذلن ال ٌمنع إمكانه"

                                                           
 .ٕٖٗ/ٕوالتنوٌر: ( التحرٌر ٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ( انظر:النكت والعٌون:ٕ)
 .ٗٗ/٘(:ص454ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٖٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٗٗ/٘(:ص 45ٓٗ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٖٓٗ/ٕ(:ص5ٕٕٙأبً حاتم) ( أخرجه ابنٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .٘ٗ/٘(:ص 45ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
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النفمة والكسوة الواجبتان على األب بما ٌتعارفه الناس ال ٌكلؾ منها إال ما ٌدخل  لال الشوكانً: " أي هذه
تحت وسعه وطالته ال ما ٌشك علٌه وٌعجز عنه ولٌل المراد ال تكلؾ المرأة الصبر على التمتٌر فً االجرة 

 .(ٔ)وال ٌكلؾ الزوج ما هو إسراؾ بل ٌراعى المصد"
، (ٕ)ام ما فٌه مشمة؛ أي ال ٌلزم هللا عّز وجّل نفساً إال ما تمدر علٌه"لال ابن عثٌمٌن: "التكلٌؾ معناه إلز

والوسع، بتثلٌث الواو: الطالة، وأصله من وسع اإلناء الشًء إذا حواه ولم ٌبك منه شًء، وهو ضد ضاق 
ا عنه، والوسع هو ما ٌسعه الشًء فهو بمعنى المفعول، وأصله استعارة.. فكؤنهم شبهوا تحمل النفس عمبل ذ

مشمة باتساع الظرؾ للمحوى، ألنهم ما احتاجوا إلفادة ذلن إال عند ما ٌتوهم الناظر أنه ال ٌسعه، فمن هنا 
 .(ٖ) استعٌر للشاق البالػ حد الطالة

لال الماسمً: " والمعنى: أّن أبا الولد ال ٌكلّؾ فً اإلنفاق علٌه وعلى أمه إال لدر ما تتسع به ممدرته، وال 
 .(ٗ)"ٌبلػ إسراؾ المدرة

 .(٘)لال صاحب الكشاؾ: " ولرئ )ال تكلؾ( بفتح التاء و)ال نكلؾ( بالنون"
[، " أي ال تمتنع األم من إرضاعه ٖٖٕلوله تعالى: }الَ تَُضار َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوالَ َمْولُوٌد لَّهُ بَِولَِدِه{]البمرة:

 .(ٙ)إضراراً باألب، وال ٌنزع األب الولد من أمه إضراراً بها"
 .(5)لال البٌضاوي: أي: ال ٌكلؾ كل واحد منهما اآلخر ما لٌس فً وسعه، وال ٌضاره بسبب الولد"

لال الثعلبً:" فٌنزع الولد منها إلى ؼٌرها بعد أن رضٌت بإرضاعه وألفها الصبً، وال تلمٌه هً إلى أبٌه 
 .(2)بعد ما عرفها تضاّره بذلن"

رضاها بإرضاعه ورؼبتها فً إمساكه وشدة محبتها له، وال لال الماسمً:" أي: ٌؤخذ ولدها منها بعد 
 .(4)األب بطرح الولد علٌه"

طا فً تعهده وٌمّصرا فً ما ٌنبؽً له، أو ٌضارَّ أحدهما  لال الصابونً:" أي: ال ٌضرَّ الوالدان بالولد فٌفّرِ
نها إِضراراً بها مع رؼبتها اآلخر بسبب الولد فترفض األم إرضاعه لتضّر أباه بتربٌته، وٌنتزع األب الولد م

 .(ٓٔ)فً إِرضاعه لٌؽٌط أحدهما صاحبه"
لال الزمخشري: أي: "ال تضاّر والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنؾ به وتطلب منه ما لٌس بعدل 
من الرزق والكسوة ، وأن تشؽل للبه بالتفرٌط فً شؤن الولد ، وأن تمول بعد ما ألفها الصبى : اطلب له ظبراً 

ٌبا مما وجب علٌه من رزلها وكسوتها ، وما أشبه ذلن وال ٌضاّر مولود له امرأته بسبب ولده ، بؤن ٌمنعها ش
وال ٌؤخذه منها وهً ترٌد إرضاعه ، وال ٌكرهها على اإلرضاع. وكذلن إذا كان مبنٌاً للمفعول فهو نهى عن 
أن ٌلحك بها الضرار من لبل الزوج ، وعن أن ٌلحك بها الضرار بالزوج من لبلها بسبب الولد : وٌجوز أن 

( بمعنى تضر ، وأ ن تكون الباء من صلته ، أى ال تضّر والدة بولدها ، فبل تسًء ؼذاءه وتعهده ٌكون )تَُضارَّ

                                                           
 .ٕ٘ٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .ٗٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( انظر: التحرٌر والتنوٌر: ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .54ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .ٖٓٓ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
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، وال تفرط فٌما ٌنبؽً له ، وال تدفعه إلى األب بعد ما ألفها. وال ٌضّر الوالد به بؤن ٌنتزعه من ٌدها أو ٌمصر 
 .(ٔ)فً حمها فتمصر هً فً حك الولد"

}  :(ٕ)[، على وجوهٖٖٕ]البمرة:ولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى}ال تَُضارَّ
{، بالرفع على اإلخبار، لرأ بها ابن كثٌر وأبو عمرو ولتٌبة عن الكسابً، وهو ٌحتمل  أحدها: }ال تَُضارُّ

 البناء للفاعل والمفعول ، وأن ٌكون األصل : تضارر بكسر الراء ، وتضارر بفتحها. 
{، بالفتح. لراءة الجمهور.  والثانً: رال تَُضارَّ

{، بالكسر على النهى، لرأ بها الحسن، والثالث  : }ال تَُضاّرِ
 ، وهو محتمل للبناءٌن أٌضاً. (ٖ)لال الرازي: "وهو جابز فً اللؽة"  

 وٌبٌن ذلن أنه لرئ }ال تضاَرْر{ ، و}ال تضاِرْر{ ، بالجزم وفتح )الراء( األولى وكسرها.
{، بالسكون مع التشدٌد على نٌة الولؾ.   لراءة أبً جعفر.والرابع: }ال تضاّرْ

والخامس: )ال تضاْر( بالسكون والتخفٌؾ، لرأ بها األعرج، وهو من ضاره ٌصٌره. ونوى الولؾ كما 
 نواه أبو جعفر ، أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا. 

 والسادس: وعن كاتب عمر بن الخطاب :}ال تضرر{.
[، " أي وعلى الوارث مثُل ما على والد الطفل من ٖٖٕذِلَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل 

 .(ٗ)اإِلنفاق على األم والمٌام بحمولها وعدم اإِلضرار بها"
 : (٘)واختلؾ أهل التفسٌر فً }اْلَواِرِث{ الذي عناه هللا تعالى، فذكروا فٌه وجوها

، (2)، و بشٌر بن نصر المزنً(5)(ٙ)أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه، وهذا لول لبٌصة بن ذإٌب
 .(4)والضحان

 ومعنى اآلٌة على هذا الوجه: وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له.  
 . (ٓٔ)والثانً : أنه البالً من والدي بعد وفاة اآلخر منهما ، وهو لول سفٌان

 .(ٖٔ)ولتادة، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)والثالث : أنه وارث الولد ، وهذا لول الحسن
 ومعنى اآلٌة: وعلى وارث الصبً إذا كان أبوه مٌتا، مثل الذي كان على أبٌه فً حٌاته.

واعترض علٌه ابن حجر لاببل: " وأما لول الحسن ومن تابعه فتعمب بموله تعالى: }َوإِْن ُكنَّ أُوالِت َحْمٍل 
ٌِْهنَّ َحتَّى ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِْن أَرْ  { ]الطبلق:فَؤَْنِفمُوا َعلَ [، فلما وجب على األب َٙضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

اإِلنفاق على من ٌرضع ولده لٌؽذي وٌربً، فكذلن ٌجب علٌه إذا فطم فٌؽذٌه بالطعام كما ٌؽذٌه بالرضاع 

                                                           
 .2ٕٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ:ٔ)
 . 2ٕٓ-54ٕ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: 2ٖٔ( انظر: السبعة: ٕ)
 .ٗٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 44ٕ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٗ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
أوالد الصحابة، له رإٌة، إمام كبٌر، فمٌه محدث، توفً عام:  ( هو: أبو سعٌد لبٌصة بن ذإٌب بن َحْلَحلَة الخزاعً المدنً الوزٌر منٙ)

، طبمات ٗ٘ٔ/ٖ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕٗ٘/ٖ، اإلصابة البن حجر: 2ٕٕ/ٗهـ، ولٌل: بعدها. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 2ٙ
 . ٕٔالحفاظ للسٌوطً: 

 .4٘/٘(:صٙٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2٘/٘(:ص٘ٓٓ٘)( انظر: تفسٌر الطبري2)
 .2٘/٘(:ص2ٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٓٙ-4٘/٘(:ص4ٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:ص4ٕٕٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .٘٘-ٗ٘/٘(:ص425ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗ٘/٘(:ص42ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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علٌها مادام صؽٌراً، ولو وجب مثل ذلن على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه ٌلزم العصبة باإِلنفاق 
 .(ٔ)ألجل ما فً بطنها، وكذا ٌلزم الحنفٌة إلزام كل ذي رحم محرم

فً وارث المولود ، الذي ألزمه هللا تعالى مثل الذي وصؾ، فذكروا أربعة  (ٕ)ثم اختلؾ لابلوا هذه الممالة
 :(ٖ)ألاوٌل

ابن عم دون النساء من أحدها:أن وارثه من عصبته إذا كان أبوه مٌتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو 
، (4)، وعطاء(2)، وإبراهٌم(5)، وعبدهللا بن عتبة(ٙ)، والحسن(٘)، ومجاهد(ٗ)الورثة ، وهذا لول عمر بن الخطاب

 .(ٓٔ)والضحان
 .(ٕٔ)أحمد وإسحاقو، (ٔٔ)والثانً:أن ورثته من الرجال والنساء ، وهو لول لتادة

، كابن العم والمولى ومن أشبههما، وهذا لول أبً (ٖٔ)والثالث:أنهم ِمْن ورثته من كان منهم ذا رحم محرم
 .(ٗٔ)حنٌفة وأصحابه

                                                           
إذ تمدم ذكر -4ٕٗ/ٕكما أفاد ذلن الطاهر بن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: -ٌن( استخبلص معانً هذه اآلٌة من أعمد ما عرض للمفسرٔ)

إال ولال الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات فاحتمل فً الوارث أن ٌكون مضافاً إلى واحٍد من هإالء، والعلماء لم ٌََدُعوا وجهاً ٌمكن المول به 
لت األلوال فً لول هللا تعالى: )َوَعلَى اْلَواِرْث( إلى عشرة كما فً البحر ، ولذا وصٖٔٔ/ٙبه بعضهم. انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 

، فتح المدٌر 5ٔٔ-2ٙٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 4ٙ-ٖٙ/ٕ، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 5ٕٔ/ٕالمحٌط ألبً حٌان: 
ب؛ ألنه الوارث على الحمٌمة، أما وارث الصبً أو الوالدة أن المراد بالوارث: وارث األ-وهللا أعلم-. واألظهرٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٔللشوكانً: 

 ً أنها تجب على -وهللا أعلم-فلٌسا بوارثٌن إال على سبٌل المجاز، ألن الصبً والوالدة حٌٌن وحمل الكبلم على الحمٌمة أولى. واألظهر أٌضا
ٌة وعدم التمٌٌد فٌها بمحرم أو بؽٌر محرم، وأٌضاً كل وارث على ممدار إرثه سواء أكان إرثه بفرض أم تعصٌب أم برحم، للعموم فً اآل

أن لٌكون الؽرم بممدار الؽنم. وهذا المول هو اختٌار ابن أبً لٌلى وابن تٌمٌة ود. زٌدان، ولكن ٌنبؽً أن ٌكون هذا الوجوب بشروط أهمها: 
النفمة واجداً لنفمة نفسه ومن هو ألرب إلٌه منه. ٌكون المنفك علٌه معسراً ؼٌر لادر على الكسب حمٌمة أو حكماً، وأن ٌكون من تجب علٌه 

، المفصل فً أحكام المرأة لـ د. عبد ٖٙٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗٔ/ٖ، كشاؾ المناع للبهوتً: ٖٕٕ/٘انظر: المبسوط للسرخسً: 
 . ٕٙٓ-44ٔ/ٓٔالكرٌم زٌدان: 

 ( وهو لول : لول الحسن ، والسدي، ولتادة.ٕ)
 .٘ٙ-٘٘/٘الطبري: ( انظر: تفسٌر ٖ)
 .٘٘/٘(:ص424ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘٘/٘(:ص444ٗ)-(445ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘٘/٘(:ص44ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙ٘/٘(:ص44٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙ٘/٘(:ص44ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5٘/٘(:صٓٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .5٘/٘(:صٔٓٓ٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٓٔ)
 .2٘-5٘/٘(:صٕٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، الجامع ألحكام المرآن 5ٕٕ/ٔأ. زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 5ٔٔ/ٔ( انظر: الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٔ)

 . 2ٙٔ/ٖللمرطبً: 
ن تجمعهما هذه المرابة المحرمٌة كاألعمام والعمات واألخوال ( الممصود بـ )ذي رحم محرم(: من ال ٌحل النكاح فٌما بٌنه وبٌن مٖٔ)

والخاالت، والبد أن تكون المحرمٌة بجهة المرابة، فإن لم تكن بجهة المرابة كما لو كانت بجهة الرضاع كاألخ من الرضاع، فبل نفمة له. 
 . 42ٔ/ٓٔ، المفصل فً أحكام المرأة لعبد الكرٌم زٌدان: 5ٕٙ/ٖانظر: حاشٌة ابن عابدٌن: 

ب، البسٌط للواحدي: 5ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 2٘/٘( نظر لول أبً حنٌفة وأبً ٌوسؾ ودمحم فً: جامع البٌان للطبري: ٗٔ)
، المبسوط للسرخسً: ٘٘٘/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: 5ٕٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٔ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٗٔ/ٔ
، فتح المدٌر البن الهمام: ٕٕٓ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٕٙ/ٖعابدٌن: ، حاشٌة ابن ٕٕٗ-ٖٕٕ/٘
، الجامع ألحكام المرآن 5ٙ-ٙٙ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٗٙ/ٖ، تبٌٌن الحمابك للزٌلعً: 2ٖٔ/ٕ، اإلفصاح البن هبٌرة: 4ٔٗ/ٗ

 ، وؼٌرها. 5ٗٔ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 2ٙٔ/ٖللمرطبً: 
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اعترض علً هذا المول ابن حجر، لاببل: "وأما لول الحنفٌة فٌلزم منه أن النفمة تجب على الخال البن 
، وهو تفصٌل ال داللة علٌه من الكتاب وال السنة وال المٌاس، لاله (ٔ)أخته، وال تجب على العم البن أخٌه

 .(ٗ)"(ٖ()ٕ) إسماعٌل الماضً
 والثالث: أنهم األجداد ثم األمهات ، وهذا لول الشافعً.

والراجح هو المول األول، وهو لول لبٌصة بن ذإٌب والضحان بن مزاحم؛ ومن لال بمولهم، من أنه 
رزق والدته  معنً بالوارث : المولود وفً لوله :}مثل ذلن{، أن ٌكون معنٌا به : مثل الذي كان على والده من

وكسوتها بالمعروؾ، إن كانت من أهل الحاجة ، ومن هً ذات زمانة وعاهة ،  ومن ال احتراؾ فٌها ، وال 
زوج لها تستؽنً به ، وإن كانت من أهل الؽنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها من أجر 

 .(ٙ()٘)رضاعه
 :(5)[، على ألوالٖٖٕ{]البمرة: ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}ِمثُْل َذِلنَ   

، وابن (2)أحدها: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفمته ، وهو لول الحسن
 .(٘)، ومجاهد(ٗ)، والشعبً(ٖ)، وعبدهللا بن عتبة(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)، ولتادة(4)عباس

                                                           
( األظهر أن الجملة: وال تجب على ابن العم البن عمه، أي: الوارث؛ ألن العم ذو رحم محرم البن أخٌه. انظر: الناسخ والمنسوخ ٔ)

 . 5ٕٙ/ٖ، حاشٌة ابن عابدٌن: 2ٙٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 4ٙ-2ٙ/ٕللنحاس: 
سحاق إسماعٌل بن إسحاق بن إسماعٌل بن حماد بن زٌد األزدي موالهم البصري الجهضمً المالكً، لاضً بؽداد، شٌخ ( هو: أبو إٕ)

هـ، له تصانٌؾ شهٌرة منها: أحكام المرآن لم ٌسبك إلى مثله، 2ٕٕاإلسبلم، إمام حافظ، فمٌه مفسر، كان شدٌداً على أهل البدع، توفً عام: 
، طبمات ٙٓٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 4ٖٖ/ٖٔب فً المراءات. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ومعانً المرآن وإعرابه، وكتا

 . ٔٗالمفسرٌن لؤلدنه وي: 
 ، ونْمل الحافظ عنه هنا بتصرؾ. 2ٙٔ/ٖ( فً كتابه معانً المرآن، كما أفاد ذلن المرطبً فً تفسٌره: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/4( الفتح: ٗ)
. وعلّل اختٌاره بموله: " وإنما للنا : هذا التؤوٌل أولى بالصواب مما عداه من ٙٙ-٘ٙ/٘ر: تفسٌر الطبري: ( وهو اختٌار الطبري، انظ٘)

سابر التؤوٌبلت التً ذكرناها ، ألنه ؼٌر جابز أن ٌمال فً تؤوٌل كتاب هللا تعالى ذكره لول إال بحجة واضحة ، على ما لد بٌنا فً أول 
كان لوله : " وعلى الوارث مثل ذلن " ، محتمبل ظاهره : وعلى وارث الصبً المولود مثل الذي كان كتابنا هذا، وإذ كان ذلن كذلن ، و

على المولود له ومحتمبل وعلى وارث المولود له مثل الذي كان علٌه فً حٌاته من ترن ضرار الوالدة ومن نفمة المولود ، وؼٌر ذلن من 
لجمٌع  من الحجة لد أجمعوا على أن من ورثة المولود من ال شًء علٌه من نفمته وأجر التؤوٌبلت ، على نحو ما لد لدمنا ذكرها  وكان ا

رضاعه، وصح بذلن من الداللة على أن سابر ورثته ، ؼٌر آبابه وأمهاته وأجداده وجداته من لبل أبٌه أو أمه ، فً حكمه ، فً أنهم ال 
ه ، وهو ممن ال ٌلزمه له نفمة وال أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلن ٌلزمهم له نفمة وال أجر رضاع ، إذ كان مولى النعمة من ورثت

فبطول المول  -من أنه معنً به ورثة المولود  -أن حكم سابر ورثته ؼٌر من استثنً  حكمه، وكان إذا بطل أن ٌكون معنى ذلن ما وصفنا 
لرب بالمولود لرابة ممن هو أبعد منه إذا لم ٌصح وجوب اآلخر وهو أنه معنً به ورثة المولود له سوى المولود أحرى. ألن الذي هو أ

 نفمته وأجر رضاعه علٌه، فالذي هو أبعد منه لرابة ، أحرى أن ال ٌصح وجوب ذلن علٌه".
اق ( لال ابن حجر: "وسبب االختبلؾ: حمل المثلٌة فً لوله: )ِمثُل ذَِلن( على جمٌع ما تمدم أو على بعضه، والذي تمدم اإِلرضاع واإِلنفٙ)

والكسوة وعدم اإِلضرار، لال ابن العربً: "لالت طابفة: ال ٌرجع الجمٌع بل إلى األخٌر وهذا هو األصل، فمن ادعى أنه ٌرجع إلى الجمٌع 
والنمل عنه  ٕ٘ٓ/ٔفعلٌه الدلٌل؛ ألن اإِلشارة باإِلفراد، وألرب مذكور هو عدم اإِلضرار فرجح الحمل علٌه".] أحكام المرآن البن العربً: 

فمال: "... فبل ٌخفى ما فٌه من  ٖٙٙ/ٔوتعمبه الشوكانً فً فتح المدٌر:  5ٓٔ/ٖبتصرؾ، ولد صحح هذا المول المرطبً فً تفسٌره: 
 الضعؾ البٌن، فإن اسم اإلشارة ٌصلح للمتعدد كما ٌصلح للواحد بتؤوٌل المذكور أو نحوه"[. 

عام:  وبن العربً: هو: أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا ابن العربً األندلسً اإلشبٌلً المالكً، إمام حافظ، فمٌه مفسر، توفً
، 45ٔ/ٕٓهـ. له تصانٌؾ بدٌعة منها: أحكام المرآن وعارضة األحوذي ولانون التؤوٌل وؼٌرها. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ٖٗ٘
 . ٖٙٔ/ٔ، شجرة النور الزكٌة لدمحم مخلوؾ: ٕٙٔ/ٕ، طبمات المفسرٌن للداودي: 4ٓ٘/ٕالبن بشكوال:  الصلة

وتعمبه الشوكانً فً فتح  5ٓٔ/ٖوالنمل عنه بتصرؾ، ولد صحح هذا المول المرطبً فً تفسٌره:  ٕ٘ٓ/ٔ( أحكام المرآن البن العربً: ٙ)
 لضعؾ البٌن، فإن اسم اإلشارة ٌصلح للمتعدد كما ٌصلح للواحد بتؤوٌل المذكور أو نحوه(. فمال: )... فبل ٌخفى ما فٌه من ا ٖٙٙ/ٔالمدٌر: 

 .ٙٙ-ٓٙ/٘( اظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٙ/٘(:صٕٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙ-ٕٙ/٘(:ص4ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
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( 5)، والشعبً(ٙ)وهذا لول ابن عباس والثانً: أن على الوارث مثل ذلن فً أالَّ تضار والدة بولدها ،

 .(ٔٔ)والجمهور( ٓٔ)، ومجاهد(4)، والزهري(2)والضحان
الثالث: ولال آخرون : بل تؤوٌل ذلن : وعلى وارث المولود، مثل الذي كان على المولود له ، من رزق 

 .(ٗٔ)وآخرون (ٖٔ)والسدي ،(ٕٔ)والدته وكسوتها بالمعروؾ. لاله الضحان
 .(٘ٔ)وعلى الوارث مثل ما ذكره هللا تعالى ذكره. وهو لول عطاء الرابع: أن معنى ذلن :

[، أي: "فإن أراد والد المولود ووالدته فصال ولدهما من ٖٖٕلوله تعالى: }فَإِْن أََراَدا فَِصاالً{]البمرة:
 .(ٙٔ)اللبن"

، (2ٔ)، وروي ونحوه عن ابن عباس(5ٔ)لال السدي:" ٌمول : إن أرادا أن ٌفطماه لبل الحولٌن"
 .(4ٔ)والضحان

ْنُهَما َوتََشاُوٍر{]البمرة:  .(ٕٓ)[، أي: "بتراضً األب واألم و بمشاورتهما"ٖٖٕلوله تعالى:}َعن تََراٍض ّمِ
 .(ٕٔ)لال مجاهد: "ؼٌر مسٌبٌن فً ظلم أنفسهما وال إلى صبٌهما  }فبل جناح علٌهما{"

 .(ٔ)لال الطبري: "عن تراض منهما وتشاور فٌما فٌه مصلحة المولود لفطمه"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙ/٘(:صٖٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٙ/٘(:صٖٔٓ٘)-(ٓٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔٙ/٘(:صٗٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ٔٙ/٘(:ص4ٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٙ/٘(:صٕٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
، المصنؾ البن 52ٗ/5، والسنن الكبرى للبٌهمً: ٖٖٗ/ٕ(:ص4ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙ/٘(:صٖٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

، وأورده ٗٙ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2ٕٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٕ/ٔسٌر البن الجوزي: ، زاد الم5ٙٔ/ٗأبً شٌبة: 
 وزاد نسبته البن المنذر.  ٗٔ٘/ٔالسٌوطً فً الدر المنثور: 

دي: أ، البسٌط للواح2ٔٔ/ٔ، والكشؾ والبٌان للثعلبً: ٖٖٗ/ٕ(:ص4ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)  ٖٙ/٘(:ص ٖٗٓ٘( تفسٌر الطبري)5)
، تفسٌر المرآن العظٌم 5ٖٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٗٙ/ٕ، الناسخ والمنسوخ له أٌضاً: 2ٕٔ/ٔأ، معانً المرآن للنحاس: ٖٗٔ/ٔ

 ، وؼٌرهم. ٕٖ٘/ٔالبن كثٌر: 
 ٖٙ/٘(:صٖٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 ٗٙ/٘(:صٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
، ٖٖٗ/ٕ(:ص4ٕٕٔ، وتفسٌر وتفسٌر ابن أبً حاتم) 52ٗ/5، والسنن الكبرى للبٌهمً: ٖٙ/٘(:صٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 ، وؼٌرهم. ٕٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٗٙ/ٕوالناسخ والمنسوخ للنحاس: 
ً لول الزهري والضحان، واختٌار الزجاج وابن العربً والمرطبً، ونٔٔ) سبه ابن عطٌة لمالن وجمٌع أصحابه وجماعة من ( هو أٌضا

، الكشؾ والبٌان 2ٕٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: ٖٖٔ/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٕٙٙ/ٕالعلماء. انظر: المدونة لسحنون: 
البن أبً شٌبة:  ، المصنؾٖٔٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٙٓ٘-ٖٖٓ٘رلم:  ٗٙ-ٖٙ/٘أ، جامع البٌان للطبري: 2ٔٔ/ٔللثعلبً: 

، المحرر الوجٌز البن ٕ٘ٓ/ٔأ، أحكام المرآن البن العربً: ٖٗٔ/ٔ، البسٌط للوا حدي: 5ٖٕ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٙٔ/ٗ
 ، وؼٌرها. 5ٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٔ/ٕعطٌة: 

 ٗٙ/٘(:ص2ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ٗ(:ص 4ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
، معانً المرآن للنحاس: 2ٓٓ-542/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتمٖٙ-ٔٙ/٘(انظر: جامع البٌان للطبري: ٗٔ)

 ، وؼٌرها. ٖ٘ٙ/ٔأ، فتح المدٌر للشوكانً: 2ٔٔب و 5ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٙٔ-ٙٙٔ/ٗ، المصنؾ البن أبً شٌبة: 2ٕٔ/ٔ
 .٘ٙ/٘(:ص ٓٗٓ٘تفسٌر الطبري)( انظر: ٘ٔ)
 .5ٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .5ٙ/٘(:ص ٔٗٓ٘( تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٙ/٘(:ص ٕٗٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5ٙ/٘(:ص ٖٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٓ)
 .5ٓ-4ٙ/٘(:ص ٖ٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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 .(ٕ)أي صادرا عن تراض من األبوٌن إذا كان الفصال لبل الحولٌن" لال الشوكانً: "
أي فإِذا اتفك الوالدان على فطامه لبل الحولٌن ورأٌا فً ذلن مصلحة له بعد  لال الصابونً: "

 .(ٖ)التشاور"
 .(٘)، "إن لم ٌرضعا ولدهما سنتٌن"(ٗ)ا"[، أي: " فبل إِثم علٌهمٖٖٕلوله تعالى:} فبَلَ ُجنَاَح َعلٌَِهَما{]البمرة:

لال الماوردي: " والفصال : الفصام ، سمً فصاالً النفصال المولود عن ثدي أمه ، من لولهم لد فاصل 
ً إذا فارله من خلطة كانت بٌنهما . والتشاور : استخراج الرأي بالمشاورة  .(ٙ)فبلن فبلنا

 :(5)وفً زمان هذا الِفصال عن تراض لوالن
أحدهما : أنه لبل الحولٌن إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فٌه جاز ، وإن رضً أحدهما وأبى اآلخر 

 .(ٖٔ)وابن زٌد (ٕٔ)، وسفٌان(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والزهري (4)، ولتادة(2)لم ٌجز ، وهذا لول مجاهد
 . (ٗٔ)والمول الثانً : أنه لبل الحولٌن وبعده ، وهذا لول ابن عباس

لمول األول، ٌعنً: فإن أرادا فصاال فً الحولٌن عن تراض منهما وتشاور، ألن تمام والراجح هو ا
الحولٌن ؼاٌة لتمام الرضاع وانمضابه ، وال تشاور بعد انمضابه ، وإنما التشاور والتراضً لبل انمضاء 

 .(٘ٔ)نهاٌته. وهو اختٌار اإلام الطبري
[، " أي: وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم ٖٖٕأَْوالََدُكم{]البمرة: لوله تعالى: }َوإِْن أََردتُّْم أَن تَْستَْرِضعُوا

 .(ٙٔ)المراضع األجنبٌات"
 . (5ٔ)لال مجاهد: خٌفة الضٌعة على الصبً"

 .(2ٔ)لال السدي:" إن لالت المرأة : " ال طالة لً به فمد ذهب لبنً " فتُستْرَضع له أخرى"
 .(4ٔ)عجزها أو إرادتها أن تتزوج"لال الماسمً: " ٌعنً ؼٌر األم عند إبابها أو 

                                                                                                                                                                                             
 .4ٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٔٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٖٔٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .2ٙ/٘(:ص ٙٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٙ/٘(:ص ٘ٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .2ٙ/٘(:ص 4ٗٓ٘تفسٌر الطبري) ( انظر:ٓٔ)
 .2ٙ/٘(:ص ٗٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٙ/٘(:ص ٓ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٙ/٘(:ص ٔ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .4ٙ/٘(:ص ٕ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
للتشاور بعد انمضاء الحولٌن معنى صحٌحا إذ كان . ولال بعد ترجٌحه المول األول:"فإن ظن ذو ؼفلة أن 5ٓ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)

من الصبٌان من تكون به علة ٌحتاج من أجلها إلى تركه واالؼتذاء بلبن أمه فإن ذلن إذا كان كذلن ، فإنما هو عبلج ، كالعبلج بشرب 
الدي الطفل الذي أسمط هللا بعض األدوٌة، ال رضاع، فؤما الرضاع الذي ٌكون فً الفصال منه لبل انمضاء آخره تراض وتشاور من و

 تعالى ذكره لفطمهما إٌاه الجناح عنهما ، لبل انمضاء آخر مدته ، فإنما حده الحد الذي حده هللا تعالى ذكره بموله : }والوالدات ٌرضعن
 أوالدهن حولٌن كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة{، على ما لد أتٌنا على البٌان عنه فٌما مضى لبل".

 .ٕٖٗ/ٔلمراؼً: ( تفسٌر اٙٔ)
 .5ٔ/٘(:ص ٙ٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٕ/٘(:ص 4٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4ٔ)
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لال البؽوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا" ألوالدكم مراضع ؼٌر أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم ٌرضعنهم أو 
 .(ٔ)تعذر لعلة بهن ، أي : انمطاع لبن أو أردن النكاح"

ؼٌر أمه ال جناح  لال الشنمٌطً: " ذكر فً هذه اآلٌة الكرٌمة أن الرجل إذا أراد أن ٌطلب لولده مرضعة
علٌه فً ذلن إذا سلم األجرة المعٌنة فً العمد ولم ٌبٌن هنا الوجه الموجب لذلن ولكنه بٌنه فً سورة )الطبلق( 

[ والمراد بتعاسرهم : امتناع الرجل من دفع ما ٙبموله تعالى : } َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى{ل]الطبلق:
 .(ٕ)ع المرأة من لبول اإلرضاع بما ٌبذله الرجل وٌرضى به"تطلبه المرأة وامتنا

لال الشوكانً: " لال الزجاج التمدٌر أن تسترضعوا ألوالدكم ؼٌر الوالدة وعن سبٌوٌه أنه حذؾ البلم 
 .(ٖ)ألنه ٌتعدى إلى مفعولٌن والمفعول األول محذوؾ والمعنى أن تسترضعوا المراضع أوالدكم"

ٌْتُْم{]البمرة:لوله تعالى: } فبَل جُ  ٌُْكْم إِذا َسلَّْمتُْم ما آتَ [، ٌعنً: "فبل إثم علٌكم شرٌطة أن تدفعوا ٖٖٕناَح َعلَ
 .(ٗ)لها ما اتفمتم علٌه من األجر"

، وأخرج بسنده عن ابن عباس : "} فبل جناح علٌهما{، فبل حرج (٘)لال الطبري: "الجناح: فالحرج"
 .(ٙ)علٌهما"

لمتم األجرة إلى المراضع بطٌب نفس وسرور. والممصود ندبهم أن ٌكونوا عند لال الماسمً: ٌعنً إذا" س
تسلٌم األجرة مستبشري الوجوه، ناطمٌن بالمول الجمٌل، مطٌبٌن ألنفس المراضع حتى ٌإمن من تفرٌطهّن 
 بمصالح الرضٌع، والممصود ندبهم أن ٌكونوا عند تسلٌم األجرة مستبشري الوجوه، ناطمٌن بالمول الجمٌل،

 .(5)مطٌبٌن ألنفس المراضع حتى ٌإمن من تفرٌطهّن بمصالح الرضٌع"
ولوله تعالى}ما آتٌتم{ بالمد، أي: أعطٌتم، وهً لراءة الجماعة إال ابن كثٌر، فإنه لرأ بالمصر أي: فعلتم، 

 :(2)ومنه لول زهٌر
 (4)وما كان من خٌر أتوه فإنما      توارثه آباء آبابهم لبل 
ا َءاتٌَتُم بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:وفً لوله تعالى:    :(ٓٔ)[، للعلماء فٌه ثبلثة تؤوٌبلتٖٖٕ}إذا َسلَّْمتُم مَّ

، (ٔٔ)أحدها : إذا سلمتم أٌها اآلباء إلى األمهات أجور ما أرضعن لبل امتناعهن ، وهذا لول مجاهد
 .(ٖٔ)ونمله الربٌع عن عطاء

أمهاتهم إلى من ٌتراضى به الوالدان فً إرضاعه ، وهذا لول والثانً : إذا سلّمتم األوالد عن مشورة 
 .(ٙٔ)والربٌع (٘ٔ)، والزهري(ٗٔ)لتادة

                                                           
 .54ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٓ٘ٔ-4ٗٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٔ/٘(:ص ٘٘ٓ٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 . 2ٕٔ/ٕ، والبحر المحٌط: ٖٖ٘/ٕ، والحجة للمراء السبعة: ٕٙٗ/ٔ، وانظر: فتح المدٌر: ٘ٔٔ( دٌوانه: 2)
 .ٕٙٗ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 4)
 .ٖٔٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٕ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٖ/٘(:صٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٖ/٘(:ص٘ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٖ/٘(:ص ٙٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٖ/٘(:ص 5ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٖ/٘(:ص 2ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٗ-5ٖ/٘(: 4ٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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والثالث: إذا سلمتم ما آتٌتم بالمعروؾ إلى التً استرضعتموها بعد إباء أم المرضع ، من األجرة ، 
 .(ٔ)بالمعروؾ. لاله سفٌان

م إلى تمام رضاعهن ، ولم تتفموا أنتم ووالدتهم والراجح من التفسٌر هو "وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدك
على فصالهم ،  ولم تروا ذلن من صبلحهم ، فبل جناح علٌكم أن تسترضعوهم ظإورة ، إن امتنعت أمهاتهم 
من رضاعهم لعلة بهن أو لؽٌر علة  إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة اآلخرة حمولهن التً آتٌتموهن 

لمعنى : الذي أوجبه هللا لهن علٌكم ، وهو أن ٌوفٌهن أجورهن على ما فارلهن علٌه ، بالمعروؾ، ٌعنً بذلن ا
 فً حال االسترضاع، وولت عمد اإلجارة.

 .(ٕ)وهذا هو المعنى الذي لاله ابن جرٌج ، ووافمه على بعضه مجاهد والسدي ومن لال بمولهم فً ذلن"
َ{]البمرة: : "اتخذوا ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه، [، أيٖٖٕلوله تعالى: } َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٖ)وتصدٌك أخباره"
 .(ٗ)لال المراؼً: " أي واخشوا َّللّا فبل تفرطوا فً شىء من هذه األحكام مع توّخى الحكمة فٌها"

َ بِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة: " ال تخفى علٌه أعمالكم  [، واعلموا أن هللاٖٖٕلوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(٘)فهو ٌجازٌكم علٌها"

 .(ٙ)لال الماسمً: " فٌه من الوعٌد والتحذٌر عن مخالفة أحكامه ما ال ٌخفى"
 .(5)لال الصابونً: " أي رالبوا هللا فً جمٌع أفعالكم فإِنه تعالى ال ٌخفى علٌه شًء من ألوالكم وأحوالكم"

 .(5)وأحوالكم"
بؤعمالكم فهو ٌجازٌكم علٌها ، فإذا لمتم بحموق األطفال بتراض  لال المراؼً: " واعلموا أن َّللّا بصٌر

وتشاور واجتنبتم المضاّرة كان األوالد لرة أعٌن لكم فً الدنٌا وسبب المثوبة فً اآلخرة ، وإن أنتم اتبعتم 
فً أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة اآلخر كان األوالد ببلء وفتنة لكم فً الدنٌا واستحممتم عذاب َّللّا 

اآلخرة، فما أشد هذا التهدٌد والوعٌد على ترن العناٌة باألطفال ومضارة كل من الوالدٌن لآلخر من أجل 
أوالدهما ، فلٌعتبر بذلن المسلمون وال ٌجعلوا تربٌة األوالد موكولة إلى المصادفة ، والعناٌة بها دون العناٌة 

بعد المسلمٌن الٌوم عن اتباع مناهج دٌنهم واتباع بسلعة التاجر ، وأدوات الصانع ، وماشٌة الزارع ، وما أ
 .(2)وصاٌاه ، وَّلّل األمر من لبل ومن بعد"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: وجوب اإلرضاع على األم؛ لموله تعالى: } والوالدات ٌرضعن {. - ٔ
فطرتها، وما  ومنها: أن هللا عّز وجّل أرحم بخلمه من الوالدة بولدها؛ ألنه أمرها أن ترضع مع أن - ٕ

جبلت علٌه تستلزم اإلرضاع؛ وهذا؛ ألن رحمة هللا أعظم من رحمة األم بولدها؛ ومثله لوله تعالى: }ٌوصٌكم 
 [ ؛ فؤلن هللا أرحم بؤوالدنا منا أوصانا فٌهم.ٔٔهللا فً أوالدكم{ ]النساء: 

ن لمن أراد أن ٌتم ومنها: أن الرضاع التام ٌكون حولٌن كاملٌن؛ لموله تعالى: } حولٌن كاملٌ - ٖ
 الرضاعة 

                                                           
 .5ٗ/٘(:ص 5ٓ5ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٗٔ/ٖابن عثٌمٌن: ( تفسٌر ٖ)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .٘٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
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لموله تعالى: } كاملٌن {؛ ومثله لوله تعالى: }فصٌام ثبلثة  ومنها: توكٌد اللفظ لٌنتفً احتمال النمص؛ - ٗ
[ : فؤكدها بـ }كاملة{ ؛ لببل ٌتوهم واهم فً 4ٙٔأٌام فً الحج وسبعة إذا رجعتم تلن عشرة كاملة{ ]البمرة: 

 لثبلثة والسبعة ٌمتضً أن ٌكون كل عدد منفرداً عن اآلخر.تلن العشرة الكاملة أن تفرٌك ا
ومنها: أنه ٌنبؽً استعطاؾ المخاطب بما ٌمتضً عطفه على الشًء؛ لموله تعالى: } ٌرضعن  - ٘

 أوالدهن  حٌث أضاؾ األوالد إلى المرضعات.
} لمن أراد أن  ومنها: أنه ٌجوز النمص عن الحولٌن؛ لكن ذلن بالتشاور، والتراضً؛ لموله تعالى: - ٙ

-اإلتمام تارة ٌكون واجباً إذا ترتب على تركه إخبلل بواجب، كموله  ٌتم الرضاعة {؛ لكن ٌجب أن نعلم أن
؛ وتارة ٌكون من باب الكمال، كما فً هذه اآلٌة: } لمن أراد أن (ٔ)«ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فؤتموا: »-ملسو هيلع هللا ىلص

عالى لال: } فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما... { إلخ؛ ولو كان اإلتمام إتمام ٌتم الرضاعة {؛ ألن هللا ت
 واجب لم ٌكن فٌه خٌار؛ فإن لٌل: هل تجوز الزٌادة على الحولٌن؟

ً فمد انتهت  ً إلى اللبن زٌد بمدره؛ وإن لم ٌكن محتاجا فالجواب: أنه ٌنظر فً حال الطفل إن بمً محتاجا
 } الرضاعة { هً اسم مصدر بمعنى اإلرضاع الذي ٌحتاجه الطفل.مدة رضاعته؛ ولوله تعالى: 

ومن فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة فً لوله تعالى: } لمن أراد أن ٌتم الرضاعة {؛ والجبرٌة ٌسلبون  - 5
؛ «اإلنسان لٌس له إرادة، وال لدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»اإلنسان إرادته، ولدرته، واختٌاره، وٌمولون: 

 فبل ٌرون فرلاً بٌن الذي ٌتحرن ارتعاشاً، والذي ٌتحرن اختٌاراً.
ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لموله تعالى: } وعلى المولود له {؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه اآلٌة  - 2

 .(ٕ)«نأنت ومالن ألبٌ»تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبٌه بمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ومنها: أنه لد ٌكون للشًء الواحد سببان؛ فالرزق، والكسوة هنا لهما سببان، كفمٌر ؼارم؛ وإذا تخلؾ  - 4

أحد السببٌن بمً حكم السبب اآلخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز ال تطٌع زوجها فٌما ٌجب علٌها، وهً ترضع 
 ن بالرضاعة.ولك -ألنها ناشز  -ولده كان لها الرزق، والكسوة ال بالزوجٌة 

 فإن لٌل: إذا كان سبب الرزق، والكسوة الزوجٌة أصبح الرضاع عدٌم التؤثٌر.
هذه واحدة؛ ثانٌاً: أنه ربما ٌترتب لها  -للنا: ال؛ ألننا إذا للنا: إن تخلؾ اإلنفاق بالزوجٌة، وجب بالرضاع 

بما تحتاج إلى ؼسل ثٌابها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما ال ٌترتب لو كانت ال ترضع؛ فالمرضع ر
 دابماً من الرضاعة، وتحتاج إلى زٌادة طعام، وشراب.

ومن فوابد اآلٌة: اعتبار العرؾ بٌن الناس؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ وهذا ما لم ٌخالؾ  - ٓٔ
 الشرع؛ فإن خالفه رد إلى الشرع.

ٌرجع إلى العرؾ فً نوع ومنها: أنه ٌجب على المولود له رزلهن، وكسوتهن بالمعروؾ؛ ف - ٔٔ
 الرزق، وكمٌته، وكٌفٌته؛ وكذلن الكسوة.

ومنها: وجوب اإلنفاق على المولود له من زوج، أو ؼٌره للمرضع؛ وظاهر اآلٌة أنه ال فرق بٌن  - ٕٔ
ً منه؛ فإن كانت فً حباله فلوجوب اإلنفاق علٌها سببان: الزوجٌة،  أن تكون الزوجة فً حباله، أو بابنا

 -وهو اإلرضاع؛ وال ٌمتنع أن ٌكون للحكم الواحد سببان  -وإن لم تكن فً حباله فلها سبب واحد واإلرضاع؛ 
 كما فً الزوج ٌكون ابن عم، فٌرث بالزوجٌة، والمرابة. -كما سبك 

                                                           
مساجد ، كتاب ال55ٔ، وأخرجه مسلم صٖ٘ٙ: لول الرجل فاتتنا الصبلة، حدٌث رلم ٕٓ: كتاب األذان، باب ٔ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٕٓٙ[ ٔ٘ٔ] 4ٖ٘ٔ: استحباب إتٌان الصبلة بولار وسكٌنة...، حدٌث رلم 2ٕومواضع الصبلة، باب 
، ما للوالد من مال ولده، حدٌث رلم ٗٙ، كتاب التجارات، باب ٕٗٔٙ، وأخرجه ابن ماجة ص4ٕٓٙ، حدٌث رلم ٕٗٓ/ٕأخرجه أحمد  (ٕ)

ٕٕ4ٔ. 
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ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ ال حال الزوج؛ فٌرجع تمدٌر الرزق والكسوة إلى حال الزوجة،  - ٖٔ
الذي ٌصلح لمثلها، والكسوة التً تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج فمٌراً وهً ؼنٌة  فكؤنه لال: الرزق

ٌُلَزم بنفمة ؼنً، وكسوة ؼنً؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر 
فك مما آتاه هللا ال ٌكلؾ حال الزوج، واستدل بموله تعالى: }لٌنفك ذو سعة من سعته ومن لدر علٌه رزله فلٌن

[ ؛ وأجٌب عن اآلٌة بؤن المراد: رزلهن من أمثالكم، وكسوتهن من أمثالكم؛ 5هللا نفساً إال ما آتاها{ ]الطبلق: 
وبهذا تجتمع اآلٌتان؛ ولال بعض أهل العلم: بل نعمل باآلٌتٌن جمٌعاً، فنمول: المعتبر حال الزوج، والزوجة 

ة الموسر؛ وإن كانا معسرٌن فنفمة المعسر؛ وإن كان أحدهما فمٌراً، واآلخر ؼنٌاً جمٌعاً: إن كانا موسرٌن فنفم
 .-وهو مذهب الشافعً  -فنفمة المتوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج 

لال المرطبً: "فً هذه اآلٌة دلٌل لمالن على أن الحضانة لؤلم ، فهً فً الؽبلم إلى البلوغ ، وفً  --ٗٔ
، وذلن حك لها ، وبه لال أبو حنٌفة. ولال الشافعً : إذا بلػ الولد ثمانً سنٌن وهو سن  الجارٌة إلى النكاح

التمٌٌز ، خٌر بٌن أبوٌه ، فإنه فً تلن الحالة تتحرن همته لتعلم المرآن واألدب ووظابؾ العبادات ، وذلن 
 .(ٔ)ٌستوي فٌه الؽبلم والجارٌة

ً ما ال تطٌك؛ لموله تعالى: } ال تكلؾ نفس إال ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل ال ٌك - ٘ٔ لؾ نفسا
 وسعها، أي طالتها.

وٌتفرع على هذه الفابدة: بٌان رحمة هللا عّز وجّل بعباده، وأن هللا سبحانه وتعالى ال ٌكلفهم إال ما 
 ٌطٌمون.
له بولده {؛ ولال  ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم المضارة؛ لموله تعالى: } ال تضار والدة بولدها وال مولود - ٙٔ

؛ وال فرق بٌن أن تكون المضارة (ٕ)، ولال ملسو هيلع هللا ىلص: "من ضار ضار هللا به"(ٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ضرر وال ضرار"
 من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ ألن اآلٌة تحتمل هذا، وهذا.

تعالى: } وعلى الوارث مثل ذلن {؛ وإٌجاب ومنها: وجوب النفمة للمولود على الوارث؛ لموله  - 5ٔ
 النفمة للمرضع من أجل الرضٌع دلٌل على وجوب اإلنفاق على الرضٌع نفسه.

ومنها: أنه ٌجوز لؤلم أن تفطم الولد لبل تمام الحولٌن؛ لكن بشرط التراضً، والتشاور؛ لموله  - 2ٔ
 ٌهما {.تعالى: } فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور فبل جناح عل

ومنها: عناٌة هللا عّز وجّل بالرضَّع؛ ألنه لم ٌبح فطامهم لبل الحولٌن إال بعد التراضً بٌن الوالدة،  - 4ٔ
 والمولود له، والتشاور.

ومنها: أنه ال ٌكفً المراضاة بٌن الزوجٌن فً الفطام؛ بل ال بد أن ٌكون هذا بعد التشاور،  - ٕٓ
 مصلحة الطفل جاز ذلن.والمراجعة فً األمر حتى إذا تبٌنت 

ومنها: جواز استرضاع اإلنسان لولده المراضع؛ لموله تعالى: } وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم  - ٕٔ
فبل جناح علٌكم {؛ ولو أن األم طلبت أن ترضعه، ولال األب: ترضعه ؼٌرها أجبر األب على موافمة األم؛ 

                                                           
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٔ)

: من بنً فً 5ٔ، كتاب األحكام، باب 5ٕٔٙمن حدٌث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص 2ٙ5ٕ، حدٌث رلم ٖٖٔ/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)
، المضاء فً المرفك، وأخرجه ٕٙ، كتاب األلضٌة، باب 5ٔ٘/ٕ؛ وأخرجه مالن فً الموطؤ مرسبلً ٖٕٓٗحمه ما ٌضر جاره، حدٌث رلم 

، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً 2٘ - 5٘/ٕالحاكم فً المستدرن من طرٌك أبً سعٌد الخدري 
 ، صحٌح.ٕٓ٘، حدٌث رلم ٖٗٗ/ٔالسلسلة الصحٌحة 

: ما جاء فً الخٌانة والؽش، حدٌث 5ٕ، كتاب البر والصلة، باب 2ٗ5ٔ، وأخرجه الترمذي ص2ٗ5٘ٔ، حدٌث ٖ٘ٗ/ٖأخرجه أحمد  (ٕ)
، كتاب 5ٕٔٙ، وأخرجه ابن ماجة صٖٖ٘ٙ: فً المضاء، حدٌث رلم ٖٔالمضاء باب  ، كتاب4ٕٗٔ؛ وأخرجه أبو داود ص4ٗٓٔرلم 

 : حسن.ٗٓٗ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود ٕٖٕٗ: من بنى فً حمه ما ٌضر جاره، حدٌث رلم 5ٔاألحكام، باب 
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بـ} الوالدات {؛ ألن األم أشفك، ولبنها لطفلها أطٌب؛ وألن لموله تعالى: } والوالدات ٌرضعن أوالدهن {؛ فبدأ 
 ذلن أدعى إلى التعاطؾ بٌن األم، وولدها.

 فإن لٌل: لو طلبت علٌه أجرة أكثر من ؼٌرها فهل ٌلزمه إجابتها؟
 فالجواب: إن كانت الزٌادة ٌسٌرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثٌرة لم تلزم إجابتها.

 األجرة إذا كانت مع المولود له؟ فإن لٌل: هل لؤلم أن تطلب
 فالجواب: أن فً ذلن لولٌن ألهل العلم؛ والراجح أنه لٌس لها ذلن اكتفاًء بإنفاق الزوج علٌها بالزوجٌة.

أي بدون مماطلة، وبدون نمص  -ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على اإلنسان تسلٌم العوض بالمعروؾ  - ٕٕ
 م بالمعروؾ {.؛ لموله تعالى: } إذا سلمتم ما آتٌت-

ومنها: أنه ال ٌجب لؤلجٌر إال ما اتفك علٌه فً العمد؛ لموله تعالى: } إذا سلمتم ما آتٌتم {؛ فلو أن  - ٖٕ
المستؤجر طلب منه أن ٌزٌد فً األجرة فإنه ال ٌلزمه؛ حتى ولو زادت المإن فبل ٌلزمه شًء سوى ما اتفما 

 علٌه.
 تعالى: } واتموا هللا {.ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله  - ٕٗ
ومنها: وجوب اإلٌمان بؤسماء هللا، وما تضمنته من الصفات؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا بما  - ٕ٘

 تعملون بصٌر {.
ومنها: التحذٌر من مخالفة أمر هللا؛ ألنه سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتموى لال: } واعلموا أن هللا  - ٕٙ

 رنا من مخالفة أمره بذلن.بما تعملون بصٌر { ٌحذ
 ومنها: عموم علم هللا بكل ما نعمل؛ لموله تعالى: } بما تعملون {؛ و} ما { اسم موصول عام. - 5ٕ
ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } بما تعملون {، ولوله تعالى:}آتٌتم {، ولوله تعالى: } وإن  - 2ٕ

 الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان مجبر على عمله لٌس له إرادة فٌه. أردتم {؛ فهذه عدة شواهد ترّد على الجبرٌة
 ومنها: إثبات بصر هللا، وعلمه بما نعمل؛ لموله تعالى: } بما تعملون بصٌر {. - 4ٕ
ومنها: أن وساوس الملوب ال ٌإاخذ بها؛ ألنها لٌست من األعمال؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا تجاوز  - ٖٓ

  .(ٔ) ا حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلمعن أمتً م
 المرآن

ا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَََل }َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَلْشًرا فَِإذَ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ) ُجنَاَح َللَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ   [ٖٕٗ({ ]البمرة : ٖٕٗبِاْلَمْعُروِؾ َوَّللاَّ

 التفسٌر:
والذٌن ٌموتون منكم، وٌتركون زوجات بعدهم، ٌجب علٌهن االنتظار بؤنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة 

، وال ٌتزوجن، فإذا انتهت المدة المذكو رة فبل إثم علٌكم ٌا أٌام، ال ٌخرجن من منزل الزوجٌة، وال ٌتزٌَّنَّ
أولٌاء النساء فٌما ٌفعلن فً أنفسهن من الخروج، والتزٌن، والزواج على الوجه الممرر شرًعا. وهللا سبحانه 

 وتعالى خبٌر بؤعمالكم ظاهرها وباطنها، وسٌجازٌكم علٌها.
حٌان فً فً سبب نزول اآلٌة: أخرج الواحدي عن إسحاق بن إبراهٌم الحنظلً لال: حدثت عن مماتل بن 

هذه اآلٌة: أن رجبل من أهل الطابؾ لدم المدٌنة وله أوالد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدٌنة، 
فؤعطى الوالدٌن وأعطى أوالده بالمعروؾ ولم ٌعط امرأته شٌبا، ؼٌر أنه أمرهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فرفع ذلن إلى النبً 

 .(ٔ)ى الحول"أن ٌنفموا علٌها من تركة زوجها إل

                                                           
 (.ٗٙٙٙأخرجه البخاري) (ٔ)
 .2ٗ-2ٖ( أسباب النزول: ٔ)
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لال الشوكانً: " لما ذكر سبحانه عدة الطبلق واتصل بذكر ذكر اإلرضاع عمب ذلن بذكر عدة الوفاة 
 .(ٔ)لببل ٌتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطبلق"

 :(ٕ)[، على لولٌنٖٕٗ، والبمرة:ٕٓٗواختلؾ فً حكم اآلٌتٌن]البمرة:
منسوخة باآلٌة الثانٌة، حٌث كانت العدة فً الجاهلٌَّة وأول اإلسبلم حوالً ، ثُمَّ  (ٖ)أن اآلٌة األولىأحدهما: 

 وهذا لول الجمهور.  . نسخت بؤربعة أشهر وعشراً 
لال النحاس:لال أكثر العلماء على أن هذه اآلٌة ناسخة لموله جل وعز: }والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون 

[، ألن الناس ألاموا برهة من اإلسبلم ٌٕٓٗر إخراج{ ]البمرة: أزواجا وصٌة ألزواجهم متاعا إلى الحول ؼ
إذا توفً الرجل، وخلؾ امرأته حامبل أوصى لها زوجها بنفمة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ 

 .(ٗ)ذلن بؤربعة أشهر وعشر وبالمٌراث"
وإنَّما لال ذلن متاع لها إن أرادت اآلٌة ؼٌر منسوخة، ألن النص المرآنً لم ٌصرح بالعدة ، والثانً: أن 

سبعة أشهر وعشرٌن لٌلة تمضٌها فً البٌت ، فالواجب فً العدة أربعة أشهر وعشراً ، وما زاد إلى الحول 
فً  (ٙ)، وابن عباس(٘)وهذا لول مجاهد . فهو وصٌة ، إن شاءت سكنت فً وصٌتها ، وإن شاءت خرجت

 رواٌة عطاء عنه.
 .(5)": أن ال نسخ هنان بل عموم آٌة البمرة مخصوص بآٌة الطبلقلال ابن حجر: " فالتحمٌك

 .(2)[، أي: والذٌن"ٌموتون وتتوفى آجالهم"ٖٕٗلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم{]البمرة:
 .(4)لال المرطبً: " أي والرجال الذٌن ٌموتون منكم، ولهم زوجات"

 .(ٓٔ)رجالكم"لال الماسمً: والذٌن"ٌموتون من 
 .(ٔٔ)لال البؽوي: " وتوفى واستوفى بمعنى واحد ، ومعنى التوفً أخذ الشًء وافٌا"

لال الرازي: " وأصل التوفً أخذ الشًء وافٌا كامبل، فمن مات فمد وجد عمره وافٌا كامبل، وٌمال: توفً 
ن معناه توفى أجله فبلن، وتوفً إذا مات، فمن لال: توفً، كان معناه لبض وأخذ ومن لال: توفى، كا

 .(ٕٔ)واستوفى أكله وعمره"
؛ وذلن بمبض أرواحهم عند الموت؛ ولد أضاؾ -أي ٌتوفاهم هللا  -ولوله تعالى: } ٌتوفون { بضم الٌاء 

[ ؛ وإلى ملن الموت ٕٗهللا التوفً إلٌه تارة، كما فً لوله تعالى: }هللا ٌتوفى األنفس حٌن موتها{ ]الزمر: 

                                                           
 .2ٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
ب، المحرر الوجٌز البن ٗٗٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ٘ٙ٘/ٔوأحكام المرآن للجصاص:  ٕٓٗ-4ٖٕ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٕ)

، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٗٔ، اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً بن أبً طالب: 2ٕٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕ٘ٔ/ٕعطٌة: 
، فتح 5٘ٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٖ٘/ٔالبن كثٌر:  ، تفسٌر المرآن العظٌم5ٕ٘/ٔ

، ٗٗٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 5ٕٔ/ٔ، أضواء البٌان للشنمٌطً: 2ٕٕ/ٔٔ، المؽنً البن لدامة: 4ٖٙ/ٔالمدٌر للشوكانً: 
 . 4ٗطٌب: أحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخ

ٌُْكْم فًِ َما فَعَلَْن ( وهو لوله: }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل ؼٌَْ ٖ) َر إِْخَراجٍ فَإِْن َخَرْجَن فبََل ُجنَاَح َعلَ
ُ َعزِ   [.ٌٌٕٓٗز َحِكٌٌم{ ]البمرة : فًِ أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍؾ َوَّللاَّ

 .4ٖٕ( الناسخ والمنسوخ: ٗ)
 .5ٕ٘/٘(:ص2ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٕ٘-2ٕ٘/٘(:ص25٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٗ٘/2( الفتح: 5)
 .54ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .5ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .٘٘ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٓٔ)
 .54ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب:  (ٕٔ)
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وهم المبلبكة  -[ ؛ وإلى رسله ٔٔعالى: }لل ٌتوفاكم ملن الموت الذي وكل بكم{ ]السجدة: تارة، كما فً لوله ت
[، ٔٙتارة، كما فً لوله تعالى: }حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال ٌفرطون{ ]األنعام:  -

؛ ألنهم ٌمبضونها من فإضافتها إلى هللا؛ ألنها بؤمره؛ وإلى ملن الموت؛ ألنه الذي ٌمبض الروح؛ وإلى الرسل
 .(ٔ)ملن الموت ٌصعدون بها إلى السماء؛ ولذلن بنً الفعل فً اآلٌة لما لم ٌسم فاعله؛ لٌشمل كل ذلن

 .(ٖ)، أي" أى ٌستوفون آجالهم"(ٕ)}ٌَتوفون{ بفتح الٌاء" -رضً هللا عنه-ولرأ علً  
 بعدهم. (ٗ)أزواجا"[، أي: و"ٌتركون ٖٕٗلوله تعالى:} َوٌََذُروَن أَْزَواًجا{]البمرة:

 -رحمهم هللا  -؛ إال أن الفرضٌٌن -وهو من عمد له النكاح من رجل، أو امرأة  -و)األزواج(: جمع زوج 
 .(٘)اصطلحوا على أن الرجل ٌمال له: زوج؛ والمرأة ٌمال لها زوجة من أجل التمٌٌز بٌنهما فً لسمة المٌراث

[، أي "ٌنتظرن، وٌَحبسن أنفسهن عن ٖٕٗأَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{]البمرة:لوله تعالى:} ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ 
. (ٙ)الزواج"  لمدة أربعة أشهر وعشرة أٌام، حداداً على أزواجهنَّ

والحكمة فً ذلن، لٌتبٌن الحمل فً مدة األربعة، وٌتحرن فً ابتدابه فً الشهر الخامس،  لال السعدي: "
، وكذلن األمة، عدتها على النصؾ من عدة (5)فإن عدتهن بوضع الحمل وهذا العام مخصوص بالحوامل،

 .(2)الحرة، شهران وخمسة أٌام"
لال المرطبً: " التربص: التؤنً والتصبر عن النكاح ، وترن الخروج عن مسكن النكاح وذلن بؤال 

 .(4)تفارله لٌبل"

"هو االنتظار"ولال ابن العربً رحمه هللا:  
(ٔٓ)

. 

هذا أمر من هللا للنساء البلتً ٌتوفى عنهن أزواجهن أن ٌعتددن أربعة "ولال الحافظ بن كثٌر رحمه هللا : 

 "أشهر وعشر لٌال
(ٔٔ)

. 
لال الصابونً:" أي على النساء اللواتً ٌموت أزواجهن أن ٌمكثن فً العّدة أربعة أشهر وعشرة أٌام 

"  .(ٕٔ)حداداً على أزواجهنَّ
لال ابن عثٌمٌن:" ألن المرأة بطبٌعتها تطلب النكاح؛ فمٌل لها: تربصً بنفسن؛ انتظري، مثلما ألول: 

ن على نفسن  -ارفك بنفسن  توكٌد للفاعل فً } « أنفسهن»؛ وما أشبهها؛ وأما لول من لال: إن -أي هّوِ
ٌح؛ ألن األصل عدم الزٌادة؛ ٌتربصن { زٌدت فٌه الباء، وجعل معنى اآلٌة: ٌتربصن أنفُسهن؛ فهذا لٌس بصح

                                                           
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٓٔ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .54ٕ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
اة بولت ٌسٌر ، لال ابن المنذر رحمه هللا : " وأجمعوا أنها لو كانت حامبلً ( إن عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها ، ولو بعد الوف5)

[ ، ولال ابن لدامة رحمه هللا : " وأجمعوا أٌضاً على  ٕٕٔال تعلم بوفاة زوجها أو طبلله فوضعت حملها أن عدتها منمضٌة " ] اإلجماع 
ابن عباس ، وروي عن علً من وجه منمطع أنها تعتد بؤلصى األجلٌن ، أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامبلً أجلها وضع حملها ، إال 

ا بلؽه حدٌث سبٌعة " ولاله أبو السنابل بن بعكن فً حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ علٌه النبً لوله ، ولد روي أن ابن عباس رجع إلى لول الجماعة لم
 [. 5ٕٕ/ٔٔ] المؽنً 

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر المرطبً: ( 4)

  . 2ٕٓ/ٔأحكام المرآن  (ٓٔ)

  . 4ٔٗ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم  (ٔٔ)

 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)



2ٕ 

 

وألن مثل هذا التعبٌر شاذ فً اللؽة العربٌة؛ فبل ٌحمل كبلم هللا على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحٌح: أن 
 .(ٔ)ٌنتظرن بؤنفسهن فبل ٌعجلن"

 :(ٕ)، لوالن[ٖٕٗ{]البمرة:َوَعْشراً } وللعلماء فً تفسٌر لوله تعالى:

من الحنفٌةالمول األول: ذهب جمهور العلماء 
(ٖ)

والمالكٌة 
(ٗ)

والشافعٌة 
(٘)

والحنابلة 
(ٙ)

إلى أن المراد باآلٌة 
 عشر لٌال بؤٌامها ، فبل تحل حتى تدخل الٌلة الحادٌة عشرة.

لال جمهور أهل العلم: وٌدخل فً ذلن الٌوم العاشر وهو من العدة ألن األٌام "لال ابن عطٌة رحمه هللا: 

مع اللٌالً" 
(5)

. 

ولال ابن المنذر رحمه هللا: "والعشرة التً مع األربعة األشهر عشرة أٌام بلٌالٌها"  
(2)

 . 
والتمسوا لتذكٌر العدد فً اآلٌة علبلً فمالوا: إن المعنى وعشر مدد كل مدة ٌوم ولٌلة ، ولالوا: ذكر العدد  

نها ابتداء الشهور باللٌل عند االستهبلل فلما فً اآلٌة تؽلٌباً لحكم اللٌالً إذ اللٌلة أسبك من الٌوم واألٌام فً ضم

كان أول الشهر اللٌلة ؼلّب اللٌل، ولالوا أٌضاً إن التذكٌر أخؾ فً اللفظ من التؤنٌث 
(4)

  . 

 "وأورد بعضهم فمال: إن تذكٌر اللفظ وإرادة األٌام واللٌالً ؼٌر جابز فً اللؽة . لال الطبري رحمه هللا: 
. فهل تجٌز: )عندي عشر( وأنت -أي التذكٌر وإرادة األٌام واللٌالً جمٌعاً  –ما للت فإن جاز ذلن المعنى فٌه 

ترٌد عشرة من رجال ونساء ؟ للت: ذلن جابز فً عدد اللٌالً واألٌام ؼٌر جابز مثله فً عدد بنً آدم من 
لً حتى إنهم فٌما الرجال والنساء وذلن أن العرب فً األٌام واللٌالً خاصة إذا أبهمت العدد ؼلبت فً اللٌا

روي لنا ٌمولون: ) صمنا عشراً من شهر رمضان ( لتؽلٌبهم اللٌالً على األٌام وذلن أن العدد عندهم لد 

وأثبتوها فً عدد المذكر كما لال   (الهاء)جرى فً ذلن فإن أظهروا مع العدد مفسرة أسمطوا من عدد المإنث 
ٌِْهْم َسْبَع لٌََ }تعالى ذكره:  َرَها َعلَ ً َسخَّ فؤسمط الهاء من سبع وأثبتها فً  [،5{]الحالة:اٍل َوثََمانٌَِةَ أٌََّاٍم ُحُسوما

الثمانٌة. وأما بنو آدم فإن من شؤن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد 

الذكران دون اإلناث 
(ٔٓ)

، وذكر نحوه النووي رحمه هللا 
(ٔٔ)

. 

                                                           
 .ٗ٘ٔ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .25-2ٓ( انظر: أحكام اإلحداد: ٕ)

  .ٖٖٔ/ٖ، شرح فتح المدٌر 5ٕ٘/4انظر: حاشٌة رد المحتار  (ٖ)

  .4ٕٗالكافً للمالكٌة ص  (ٗ)

  .ٕٔ٘/ٖزاد المحتاج  (٘)

  .5ٕ٘/4اإلنصاؾ  (ٙ)

  .ٕٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز  (5)

  . ٕٖٗ/ٕاإللناع  (2)

  .4ٓٔ/ٔ، الفتوحات اإللهٌة ٕٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز  2ٙٔ/ٖانظر: الجامع ألحكام المرآن،  (4)

  .٘ٔ٘/ٕ/ٕتفسٌر الطبري  (ٓٔ)

  .ٕٔٔ/ٓٔانظر: شرح مسلم (ٔٔ)
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وزاعً وٌحً بن أبً كثٌر وبعض السلؾ وابن حزم رحمه هللا التصار الحكم المول الثانً: اختار األ
على اللٌالً فتخرج المرأة من العدة فً ٌوم العاشر فلٌس من العدة بل انمضت عدتها بانمضاء عشر لٌال 

(ٔ){وعشر لٌال}واستندوا إلى ما روي عن ابن عباس رضً هللا عنه أنه لرأ 
. 

، ومهما ٌكن من أمر فإن المسلم (ٕ)الجمهور، وهو اختٌار الشٌخ دمحم العثٌمٌنوالراجح هو ما ذهب إلٌه 
إذا اختلطت علٌه األمور واشتبه الحبلل بالحرام وجب علٌه األخذ باألحوط، واالحتٌاط هنا أن ال تخرج من 

ات فمد استبرأ عدتها إال بتمام ٌوم العاشر والفارق بٌن المولٌن من حٌث المدة ال ٌكاد ٌذكر فمن اتمى الشبه
 لدٌنه وعرضه وهللا أعلم.

أما الحامل فعدتها،  (ٖ)لال الصابونً: " وهذا الحكم]أي التربص أربعة أشهر وعشر أٌام[، لؽٌر الحامل
{ ]الطبلق:   .(ٔ)["ٗوضع الحمل لموله تعالى:}َوأُْوالَُت األحمال أََجلُُهنَّ أَن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

                                                           
 .25( انظر: احكام الحداد: ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٕ)
(عدة الحابل هً ؼٌر الحامل . وهً إما أن تكون مدخوالً بها أو ؼٌر مدخول بها وكبل الصنفٌن عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشر. ٖ)

ً ٌَتََربَّْصَن }لعموم لوله تعالى:  ، ولما أخرجه الشٌخان [ٖٕٗ{]البمرة:بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجا

ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد على مٌت فوق ثبلث إال على زوج أربعة أشهر وعشراً]رواه البخاري فً مواضع "مرفوعاً 
(. 5ٖٖ٘،ٖٖٙ٘،ٖٖ٘٘،ٖٖٗ٘برلم  ) ٕٓٗ/ٖا زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وهو بهذا السٌاق فً كتاب الطبلق باب : تحد المتوفى عنه

فإنها تحد  "( عن حفصة رضً هللا عنها زاد : 4ٓٗٔ( برلم )5ٕٔٔ/ٕ( وفً رواٌة له )2ٙٗٔ( برلم )ٕ٘ٔٔـ  ٖٕٔٔ/ٕورواه مسلم )

 . "[علٌه أربعة أشهر وعشراً 

وال فرق بٌن لبل الدخول وبعده "ٌر مدخول بها . لال الزركشً رحمه هللا :فظاهر اآلٌة والحدٌث ٌشملهما فبل فرق بٌن مدخول بها وؼ  

 [.. ٕ٘٘/٘شرح الزركشً  ".]إعماالً لعموم اآلٌة والخبر 
معاد/ ولال ابن المٌم رحمه هللا: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم ٌدخل اتفالاً كما دل علٌه عموم المرآن والسنة"] زاد ال

 ( .[. 44ٔ – 4٘ٔ/ٕ. وانظر: األحكام البن دلٌك العٌد ) ٗٙٙ
 ولما كانت ؼٌر المدخول بها تفارق المدخول بها فً عدة المفارلة حال الحٌاة  ورد النص الدال لى استوابهما فً المفارلة بالوفاة . 

بها حتى مات، فمال ابن مسعود رضً هللا  فعن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه سبل عن رجل تزوج امرأة ولم ٌفرض لها صدالاً ولم ٌدخل

لضى رسول هللا "فمام معمل بن سنان رضً هللا عنه فمال:  "لها مثل صداق نسابها ال وكس وال شطط وعلٌها العدة ولها المٌراث  "عنه: 

  ( ،وأبو داود ٖٖٗ٘برلم ) (ٕٔٔ/ٙففرح بها ابن مسعود. ]رواه النسابً واللفظ له ) "فً بروع بنت واشك امرأة منا مثل الذي لضٌت
( برلم 4ٓٗ/4( . وابن حبان )اإلحسان( )2ٓٗ/ٖ(،واإلمام أحمد )24ٔٔ( برلم )ٓٙ/ٔ(، وابن ماجه )ٔٗٗ/ٖ( والترمذي )22٘/ٕ)

ً على شرط الشٌخٌن  ":  2ٔٔ/ٕ( ولال بعد سرد رواٌاته 2ٓٔ/ٕ( والحاكم فً المستدرن )ٓٓٔٗ) . ووافمه   "فصار الحدٌث صحٌحا

وصححه ابن مهدي  ": 4ٔٔ/ٖ. لال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر   "هو كما لاال ": 4ٖ٘/ٙلال األلبانً فً إرواء الؽلٌل الذهبً و

إسناده ال بؤس  ". ولال شٌخنا عبد العزٌز بن باز أثابه هللا : "والترمذي ولال ابن حزم : ال مؽمز فٌه لصحة إسناده والبٌهمً فً الخبلفٌات 

 .  "[به 
 ا لد أجمع علٌه العلماء رحمهم هللا .وهذ

وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التً لٌست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخوالً بها أو "لال ابن المنذر رحمه هللا:   

ً فً اإلشراؾ]اإلشراؾ على مذاه 2ٓٔ.]اإلجماع ص  "ؼٌر مدخول، صؽٌرة لم تبلػ أو كبٌرة لد بلؽت  ب العلماء ص [ وحكاه أٌضا

ٕ5ٗ.] 
وإذا ثبت لزوم العدة للحابل مدخوالً بها أو ؼٌر مدخول فإن النصوص دلت على أن مدة اإلحداد هً مدة العدة كما تمدم، فتحد   

ْم َوٌَذَُروَن أَْزَواجاً َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُ }فإن لٌل: أال حملتم اآلٌة "الحابل المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. لال ابن لدامة رحمه هللا: 

َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبَلثَةَ لُُروء } لعلى المدخول بها. كما للتم فً لوله تعالى { ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً 

ٌْهِ  ٌَا أٌََُّها} للنا إنما خصصنا هذه بموله تعالى  [،2ٕٕ{]البمرة: نَّ الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَ

ةٍ تَْعتَدُّونََها{]األحزاب:   [.4ِٗمْن ِعدَّ
 ولم ٌرد تخصٌص عدة الوفاة وال أمكن لٌاسها على المطلمة فً التخصٌص لوجهٌن .  
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 .(ٕ)عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على لولٌنأختلؾ أهل العلم فً ولد 
المول األول: أن الحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بولت ٌسٌر ولو لبل دفنه. وهو مذهب أكثر 

العلماء 
(ٖ)

، ومنهم األبمة األربعة 
(ٗ)

 . 

ً على أن المتوفى عنها زوجها "وحكى ابن لدامة اإلجماع علٌه فمال:   إذا كانت حامبلً  وأجمعوا أٌضا

وضع حملها إال ابن عباس . وروي عن علً من وجه منمطع أنها تعتد بؤلصى األجلٌن 
(٘)

، وحكاه أٌضاً ابن  
عبدالبر رحمه هللا .

 

 واحتجوا فً لولهم باألدلة اآلتٌة:
فاآلٌة دالة على أن كل حامل أجلها  {َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ  }أوال: لال هللا تعالى: 

لال ابن مسعود   وضع الحمل ومعلوم عند جمهور المفسرٌن أن آٌة الطبلق متؤخرة عن آٌة البمرة، 

 "نزلت سورة النساء المصرى بعد الطولى  "رضً هللا عنه: 
(ٙ)

وهو لال جمهور الصحابة رضً هللا عنهم  
(5)

ناسخة للتً فً البمرة أو { أن لوله تعالى: }َوأُوالُت األَْحَمال ومن بعدهم، لال ابن النحاس: وهذا أعنً  

لول أكثر الصحابة والتابعٌن والفمهاء –مبٌنة لها 
(2)

، والذي جعلهم ٌمولون هذا هو تعارض العمومٌن فإن 
عموم البمرة ٌشمل الحامل والحابل وعموم آٌة الطبلق ٌشمل المطلمة والمتوفى عنها فبل بد من حمل أحد 

عمومٌن آلٌة البمرة وبهذا نعمل باآلٌتٌن فنمول: كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشراً إال الحامل فإن ال

أجلها وضع حملها
(4)

 . 
للمتوفى عنها بما روي عن أبً بن كعب رضً هللا  {َوأُوالُت اأْلَْحَمال  }واستدل بعضهم على شمول آٌة 

ً ؟ فمال { الُت اأْلَْحَمال َوأُو }عن لوله تعالى  عنه أنه سؤل النبً  هً للمطلمة ثبلثاً  " للمطلمة ثبلثا

 إال أن الحدٌث ال ٌصح عند التحمٌك ولو صح لكان نصاً فً محل النزاع . "وللمتوفى عنها زوجها 

                                                                                                                                                                                             
: أن النكاح عمد عمر فإذا مات انتهى والشًء إذا انتهى تمرت أحكامه كتمرر أحكام الصٌام بدخول اللٌل، وأحكام اإلجارة بانمضابها، أحدهما

 والعدة من أحكامه.
المٌت نسبه الثانً: أن المطلمة إذا أتت بولد ٌمكن الزوج تكذٌبها ونفٌه باللعان وهذا ممتنع فً حك المٌت فبل ٌإمن أن تؤتً بولد فٌلحك 

  [. ( ٕٕٗ – ٖٕٕ/ ) ٔٔومماله من ٌنفٌه فاحتطنا بإٌجاب العدة علٌها لحفظها من التصرؾ والمبٌت فً ؼٌر منزلها حفظاً لها.] المؽنً 
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 وما بعدها. 5ٓ( انظر: أحكام اإلحداد: ٕ)

  . 2ٕٔاإلشراؾ على مذاهب العلماء ص (ٖ)

 .ٕٖٓ/ٖ، الكافً ٕٕٓ/٘، األم ٕٓٗ/ٕ، المدونة ٖٓٔ/ٗلمدٌر انظر: شرح فتح ا (ٗ)

  . 5ٕٕ/ٔٔالمؽنً  (٘)

  .ٖٖٔ/ٖرواه البخاري  (ٙ)

  . 4ٓالناسخ والمنسوخ فً المرآن ص  (5)

  المصدر السابك . (2)

  .5ٗٗ/4(، فتح الباري  2ٕٕ – 5ٕٕ/ٔٔانظر: المؽنً )  (4)
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: أن امرأة من أسلم ٌمال لها سبٌعة كانت تحت زوجها  ثانٌا: عن أم سلمة رضً هللا عنها زوج النبً 
توفً عنها وهً حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكن فؤبت أن تنكحه فمال: وهللا ما ٌصلح أن تنكحٌه حتى 

رواه الجماعة  "فمال: انكحً  تعتدي آخر األجلٌن فمكثت لرٌباً من عشر لٌال ثم جاءت النبً 
(ٔ)

  . 
لسبٌعة فً النكاح إذا وضعت حملها ورده لما لال  متعددة كلها فٌها إذن النبً  ورواٌات هذا الحدٌث

أبو السنابل رضً هللا عنه . وهذا الحدٌث متؤخر عن آٌة البمرة فإن المصة إنما ولعت فً حجة الوداع فإن 
ٌحٌن زوجها الذي توفً عنها هو سعد بن خولة رضً هللا عنها ولد توفً فً حجة الوداع كما فً الصح

َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم  }ولفظه: فتوفً عنها فً حجة الوداع وهً حامل . فتبٌن بهذا أن عموم آٌة البمرة: 

 َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ  }مخصوص بآٌة الطبلق : { َوٌََذُروَن أَْزَواجاً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً 

.}  أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ

َوأُوالُت اأْلَْحَماِل }أن لوله تعالى:  –أي حدٌث سبٌعة األسلمٌة  –فبٌن الحدٌث  "لال المرطبً رحمه هللا: 

محمول على عمومه فً المطلمات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة  {أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ 

الصنفٌن" مختصة بالحابل من 
(ٕ)

 . 
َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن }أعنً لول هللا عز وجل:  –ولال ابن عبدالبر رحمه هللا: "لما كان عموم اآلٌتٌن معارضاً 

لم ٌكن بد  - {َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهن }ولوله  {ِمْنُكْم َوٌََذُروَن أَْزَواجاً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً 

ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما  }لمراد هللا منهما على ما أمره هللا عز وجل بموله  من بٌان رسول هللا  ٌَْن الذِّ َوأَْنَزْلنَا إِلَ

ٌِْهْم  َل إِلَ بٌعة األسلمٌة، فكل ما خالؾ لن مراد هللا من ذلن بما أفتى به س فبٌن رسول هللا  [،ٗٗالنحل:  {]نُّزِ

فبل معنى له من جهة الحجة وباهلل التوفٌك
(ٖ)

  . 

وعامة الفمهاء خصوا اآلٌة بخبر سبٌعة  "ولال البؽوي رحمه هللا: 
(ٗ)

. 

وٌحمك أن العدة إنما شرعت لمعرفة  "وعلل الجمهور لهذا المول بتعلٌلٌن، لال ابن لدامة رحمه هللا: 
وضعه أدل األشٌاء على البراءة منه فوجب أن تنمضً به العدة وألنه ال خبلؾ فً بماء براءتها من الحمل، و

العدة ببماء الحمل فوجب أن تنمضً به كما فً حك المطلمة 
(٘)

  . 

المول الثانً: أن الحامل تعتد بؤطول األجلٌن، روي هذا عن علً وابن عباس رضً هللا عنهم 
(ٙ)

  ،

واختاره ابن سحنون رحمه هللا 
(5)(2)

. 

                                                           
  .ٔٔ – ٓٔتمدم تخرٌجه ص  (ٔ)

  . 5٘ٔ/ٖألحكام المرآن الجامع  (ٕ)

  . 5ٖ/ٕٓالتمهٌد  (ٖ)

  . ٖٙٓ/4شرح السنة  (ٗ)

  . 2ٕٕ/ٔٔالمؽنً  (٘)

 . 2ٕٔاإلشراؾ على مذاهب العلماء ص (ٙ)

 . 5ٗٗ/4 فتح الباري: (5)

ً ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنّ َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن }( وعلة لولهم هذا هو تعارض العمومٌن، عموم لوله تعالى: 2)  }وعموم لوله:  {أَْزَواجا

 {.َوأُوالُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ 
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، والسبب الحامل له (ٕ)؛ ألنه إحداث خبلؾ بعد استمرار اإلجماع(ٔ)لال ابن حجر:" وهو شذود مردود
الحرص على العمل باآلٌتٌن اللتٌن تعارض عمومهما فموله تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌََذُروَن أَْزَواًجا 

أَْشُهٍر َوَعْشًرا{ عام فً كل من مات عنها زوجها ٌشمل الحامل وؼٌرها، ولوله ٌَتََربَّْصَن بِؤَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ 
{ ]الطبلق: ً ٌشمل المطلمة والمتوفى عنها، ٗتعالى: }َوأُْوالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ [ عام أٌضا

د المطلمات، كاآلٌسة والصؽٌرة لبلهما، فجمع أولبن بٌن العمومٌن بمصر الثانٌة على المطلمة بمرٌنة ذكر ِعدَ 
ثم لم ٌهملوا ما تناولته اآلٌة الثانٌة من العموم لكن لصروه على من مضت علٌها العدة ولم تضع، فكان 
تخصٌص بعض العموم أولى وألرب إلى العمل بممتضى اآلٌتٌن من إلؽاء أحدهما فً حك بعض من شمله 

 .(ٖ)العموم
 ً بؤن اآلٌتٌن، وإن كانتا عامتٌن من وجه خاصتٌن من وجه فكان االحتٌاط أن  وٌترجح لول الجمهور أٌضا

وال سٌما فٌمن -ال تنمضً العدة إال بآخر األجلٌن، لكن لما كان المعنى الممصود األصلً من العدة براءة الرحم
ول آٌة وٌموٌه لول ابن مسعود فً تؤخر نز (٘()ٗ)ٌحصل المطلوب بالوضع، ووافك ما دل علٌه حدٌث-تحٌض

 .(5)("ٙ)الطبلق عن آٌة البمرة

 فمعناه األخذ بالٌمٌن . –فً هذه المسؤلة  –وأما مذهب علً وابن عباس  "لال ابن عبدالبر رحمه هللا: 
وجملة } ٌَتََربَّْصن{ خبر }َالَِّذٌَن {؛ وفٌها أشكال، حٌث لم ٌوجد رابط ٌربطها بالمبتدأ؛ ألن لوله تعالى: } 

بِؤَْنفُِسِهنَّ { لٌس فٌها ضمٌر ٌعود على } َالَِّذٌَن {؛ فاختلؾ الناس فً كٌفٌة الربط بٌن المبتدأ، والخبر ٌَتََربَّْصَن 
 :(2)على لولٌن

أحدهما:أن التمدٌر: والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجاً ٌتربصن بعدهم؛ وعلى هذا ٌكون الضمٌر: فً 
 بر.)بعدهم( هو الرابط الذي ٌربط بٌن المبتدأ، والخ

 والثانً: أن التمدٌر: وأزواج الذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجاً ٌتربصن؛ فمدر المبتدأ. 
 .(4)لال ابن عثٌمٌن:"هذان وجهان؛ ولكن األول أٌسر من الثانً، وألرب. وهللا أعلم" 

 .(ٓٔ)لال الماوردي: "واإِلْحَداُد : االمتناع من الزٌنة ، والطٌب ، والترجل ، والنُّْملة"

                                                           
كما نمله المازري وؼٌره بؤن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد آخر األجلٌن خبلفاً -رضً هللا عنه-( أي: موافمة سحنون من المالكٌة لعلًٔ)

ر العلماء من السلؾ وأبمة الفتوى فً األمصار الذٌن ٌمولون بؤنها تحل بوضع الحمل وتنمضً عدة الوفاة بذلن. انظر: فتح لمول جمهو
 . 5ٖٕ/٘، إكمال المعلم لؤلبً: ٖٙٔ/ٕ، المعلم بفوابد مسلم للمازري: 2ٖٗ/4الباري: 

، اإلشراؾ على ٖٕٕ/٘، األم للشافعً: ٙٙ٘/ٔللجصاص:  ( ذكر اإلجماع واستمراره ؼٌر واحد من أهل العلم، انظر: أحكام المرآنٕ)
، المؽنً البن ٖٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 52ٔ-55ٔ/2ٔ، االستذكار البن عبد البر: 2ٕٔ/ٗمذاهب العلماء البن المنذر: 

، روح المعانً ٘ٗٔ/ٌٕة لصدٌك خان: ، الروضة الند2ٙ/ٕ، إعبلم المولعٌن البن المٌم: 5ٗٔ/ٕ، اإلفصاح البن هبٌرة: 5ٕٕ/ٔٔلدامة: 
 . 4ٗ، أحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخطٌب: 4ٗٔ/ٕلؤللوسً: 

، 55ٔ/2ٔ، االستذكار البن عبد البر: 2ٕٔ/ٗ، اإلشراؾ على مذاهب العلماء البن المنذر: 5٘/ٕ( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٖ)
، 4ٖٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5٘ٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٔ/ٙط للسرخسً: ، المبسوٙٙ٘/ٔأحكام المرآن للجصاص: 

 . 4ٓ-24، أحكام المرأة الحامل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة للخطٌب: ٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٕالتحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 
، 5ٖٔ/ٌٗحٌن. انظر: اإلصابة البن حجر: ( هً: سبٌعة بنت الحارث األسلمٌة، صحابٌة، زوج سعد بن خولة، لها رواٌة فً الصحٗ)

 . 5ٖ٘ٔتمرٌب التهذٌب البن حجر: 
كانت تحت -ٌمال لها: سبٌعة-عن أم سلمة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )أن امرأة من أسلم 2ٖٔ٘رلم:  54ٖ/4: -فتح-( رواه البخاري فً صحٌحه٘)

ؤبت أن تنكحه فمال: وهللا ما ٌصلح أن تنكحٌه حتى تعتدي آخر األجلٌن، زوجها توفً عنها وهً حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَْعَكن ف
 فمكثت لرٌباً من عشر لٌال ثم جاءت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: انكحً(. 

 (.4ٔٓٗرلم: ) ٕٕ٘/2: -فتح-( البخاريٙ)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/4(الفتح: 5)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4)
 .ٕٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
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 :(ٔ)ولد اختلؾ أهل العلم فً وجوب اإِلْحَداِد فٌها على لولٌن
 .(ٗ)، والزهري(ٖ)، وابن عمر(ٕ)أحدهما : أن اإِلْحَداد فٌها واجب، وهو لول ابن عباس

والثانً : لٌس بواجب ، ولالوا: ": إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن األزواج 
. (٘)والمبٌت عن المنزل ، فلم تنه عن ذلن ، ولم تإمر بالتربص بنفسها عنه"خاصة ، فؤما عن الطٌب والزٌنة 

 فً أحد لولٌه. (5)، وابن عباس(ٙ)وهو لول الحسن
 واستدلوا بدلٌلٌن:

األول: حدٌث أسماء بنت عمٌس رضً هللا عنها: روى عبد هللا ابن شداد بن الهاد ، عن أسماء بنت 
 . (2):" تََسلَّبً ثبَلَثاً ثُمَّ اْصنَِعً َما ِشبِْت"-ملسو هيلع هللا ىلص-ً طالب ، لال لً رسول هللا ُعَمٌس لالت : لّما أصٌب جعفر بن أب

لالوا: وهذا ناسخ ألحادٌث اإلحداد ألنه  "لال ابن المٌم رحمه هللا فً بٌان وجه استداللهم بهذا الحدٌث: 
أمرها به إثر موت أبً سلمة ال خبلؾ أن  بعدها، فإن أم سلمة رضً هللا عنها روت حدٌث اإلحداد وأنه 

موت أبً سلمة كان لبل موت جعفر رضً هللا عنهما 
(4)

 . 

"ال إحداد فوق ثبلث"ثانٌاً: ما رواه ابن عمر رضً هللا عنه مرفوعاً:
(ٔٓ)

. 
 والراجح هو لول الجمهور، ولد أجابوا عما استدل به أصحاب المول الثانً بما ٌلً: 

 أسماء بنت عمٌس:أما حدٌث  -أوال:

أن الحدٌث شاذ، وبهذا لال أحمد وإسحاق رحمهما هللا  -أ
(ٔ)

وأشار إلى هذه العلة البٌهمً رحمه هللا فمال:  

واألحادٌث لبله أثبت والمصٌر إلٌها أولى وباهلل التوفٌك 
(ٕ)

  . 

                                                           
 .ٕٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .2ٙ/٘(:ص 2ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2٘/٘(:ص 2ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٙ-2٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٙ/٘(:ص 2٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2٘/٘(:ص 2ٙٓ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5)

ال تحدي بعد ٌومن  "الٌوم الثالث من لتل جعفر فمال:  ( ،ولفظه]أي أحمد[ : دخل علً رسول هللا 2ٖٗ، 4ٖٙ/ٙ( رواه اإلمام أحمد )2)

( 5٘/ٖ( ، والطحاوي فً شرح معانً اآلثار )2ٖٗ/5( والبٌهمً )2ٖٗٔ(، برلم )2ٔٗ/5، وروا ابن حبان )اإلحسان( واللفظ له )  "هذا

النمطاع بٌن عبد هللا بن -ٔولد ذكر أهل العلم لهذا الحدٌث ثبلثة علل:  "تسكنً ثبلثاً  "( بلفظ 4ٖٙ( برلم )4ٖٔ/ٕٗوالطبرانً فً الكبٌر )
  .شذوذ فً لفظ الحدٌث-ٖالكبلم فً دمحم بن طلحة، -ٕشداد وأسماء، 

ولد لٌل فٌه: عن أسماء ، فهو مرسل ، ودمحم بن طلحة لٌس بالموي ، لم ٌثبت سماع عبد هللا من أسماء ، ":لال البٌهمً  :أما اإلسناد
 واألحادٌث لبله أثبت فالمصٌر إلٌها أولى".

ابن شداد لم ٌُذكر من المدلسٌن والعنعنة من ؼٌر المدلس محمولة على االتصال إذا ثبت اللماء أو " :لكن تعمبه ابن التركمانً بموله: للت
 (.2ٖٗ/5وهر النمً( ).) سنن البٌهمً مع الج"أمكن

 (.ٖٖٕ/ٕٔ.)الفتح:"وهذا تعلٌل مدفوع ؛فمد صححه أحمد": ولال الحافظ
، وأسماء خالته، ولم ٌُرَم بتدلٌس".)  r أما االنمطاع فدعوى باطلة؛ فإن عبد هللا من كبار التابعٌن الثمات ،ولد على عهد النبً":ولال األلبانً

 (.2ٗٙ/5السلسلة الصحٌحة( )
 .أن هذه العلة مردودةوبهذا ٌتبٌن 

  . 45ٙ/٘زاد المعاد  (4)

: ذكر األثرم أن أحمد سبل عن حدٌث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه " ال إحداد فوق ثبلث "  25ٗ/  4لال الحافظ فى " الفتح " (ٓٔ)
فبل نكارة فٌه ، بخبلؾ حدٌث أسماء و فمال : هذا منكر ، و المعروؾ عن ابن عمر من رأٌه أ.هـ. و ٌحتمل أن ٌكون لؽٌر المرأة المعتدة 

 . هللا أعلم
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 التوفٌكوالحدٌث فً إحدادها ثابت فالمصٌر إلٌه أولى وباهلل "ولال فً معرفة السنن واآلثار: 
(ٖ)

 . 

ٌعنً  –وأجاب  "وحكى الحافظ ابن حجر رحمه هللا عن شٌخه العرالً المول بشذوذه، لال رحمه هللا: 

بؤن هذا الحدٌث شاذ مخالؾ لؤلحادٌث الصحٌحة وأجمعوا على خبلفه –شٌخه 
(ٗ)

. 

لحدٌث الثانً وفً ا "ولال ابن المٌم رحمه هللا عن رواٌة من رواٌات حدٌث أسماء رضً هللا عنها:  

حجاج بن أرطؤة وال ٌعارض بحدٌثه حدٌث األبمة األثبات الذٌن هم فرسان الحدٌث
(٘)

  . 

فلم ٌثبت سماع عبدهللا من أسماء ولد لٌل فٌه:  "أن الحدٌث منمطع اإلسناد، لال البٌهمً رحمه هللا:  -ب

عن أسماء فهو مرسل
(ٙ)

 . 

مطع ال حجة فٌه ألن عبدهللا بن شداد لم ٌسمع من رسول هللا هذا من "ولد لال أبو دمحم بن حزم رحمه هللا: 

 " ًشٌبا
(5)

 . 

وهذا تعلٌل مدفوع فمد صححه أحمد ولكنه  "ولد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر رحمه هللا فمال 

 "لال: إنه مخالؾ لؤلحادٌث الصحٌحة فً اإلحداد، للت وهو مصٌر منه إلى أنه ٌعله بالشذوذ 
(2)

 . 

وأعله البٌهمً أٌضاً بؤن فٌه دمحم بن طلحة لٌس بالموي 
(4)

 . 

"ورجال أحمد رجال الصحٌح "لال األلبانً أثابه هللا معلماً على كبلم البٌهمً رحمه هللا:  
(ٔٓ)

 . 
أن الحدٌث منسوخ، لال الطحاوي رحمه هللا فً كبلمه على حدٌث أسماء: ففً هذا الحدٌث أن  -ج

معتدة فً كل عدتها وإنما فً ولت منها ثم نسخ ذلن وأمرت بؤن تحد علٌه أربعة أشهر اإلحداد لم ٌكن على ال

وعشراً 
(ٔٔ)

ولٌس فٌها ما ٌدل  "، وساق بعد هذا الكبلم األحادٌث الناسخة .ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا:  

على النسخ لكنه ٌكثر من ادعاء النسخ باالحتمال فجرى على عادته 
(ٕٔ)

 . 
لمراد باإلحداد الممٌد بالثبلث لدراً زابداً على اإلحداد المعروؾ الذي فعلته أسماء مبالؽة فً أن ٌكون ا -د

حزنها على جعفر، فنهاها عن ذلن بعد الثبلث، أو لكونها كانت حامبلً فوضعت بعد ثبلث فانمضت عدتها 

                                                                                                                                                                                             
  . 2ٓٔ/ٕالجامع ألحكام المرآن  (ٔ)

  .2ٖٗ/5السنن الكبرى للبٌهمً  (ٕ)

  . ٕٕٕ/ٔٔمعرفة السنن واآلثار  (ٖ)

  .25ٗ/4فتح الباري  (ٗ)

  .45ٙ/٘زاد المعاد  (٘)

  .2ٖٗ/5السنن الكبرى للبٌهمً  (ٙ)

  . 2ٕٓ/ٓٔالمحلً  (5)

  . 25ٗ/4الباري فتح  (2)

  . 2ٖٗ/5السنن الكبرى للبٌهمً  (4)

  . 5ٔ/ٖمجمع الزوابد  (ٓٔ)

  . 5٘/ٕشرح معانً اآلثار  (ٔٔ)

  . 25ٗ/4فتح الباري  (ٕٔ)
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ً  "فنهاها بعدها عن اإلحداد وال ٌمنع ذلن لوله فً الرواٌة األخرى:  أُطلع على  نه ٌحمل على أنه أل  "ثبلثا

أن عدتها تنمضً عند الثبلث، ولعله كان أبانها بالطبلق لبل استشهاده فلم ٌكن علٌها إحداد 
(ٔ)

 . 
وال تخلو هذه األجوبة من نماش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحدٌث المول بشذوذه كما لال أحمد 

 واسحاق والبٌهمً رحمهم هللا تعالى.
 ثانٌاً: الجواب على حدٌث ابن عمر . 

هذا منكر والمعروؾ عن ابن عمر من رأٌه "أجاب اإلمام أحمد لما سبل عن هذا الحدٌث لاببل: 
(ٕ)

. 

ٌحتمل أن ٌكون لؽٌر المعتدة، فبل  –أي حدٌث ابن عمر  –وهذا  "ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: 

نكارة فٌه بخبلؾ حدٌث أسماء وهللا أعلم 
(ٖ)

 . 
نستنتج مما سبك بؤن ما ذهب إلٌه عامة أهل العلم هو الموافك للنصوص وأنه لٌس مع المخالؾ ما ٌماوم 

 . (٘()ٗ)أدلة الجمهور وهللا أعلم

                                                           
 .25ٗ/4فتح الباري:  (ٔ)

  المصدر السابك . (ٕ)

  المصدر السابك . (ٖ)

 ( جاء فً موسوعة الفمه االسبلمً: ٗ)
 (:ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٗفمه اإلسبلمً: حكمة مشروعٌة العدة)موسوعة ال

 شرع هللا عز وجل العدة لتحمٌك المصالح اآلتٌة:
 التؤكد من براءة الرحم حتى ال تختلط األنساب. - ٔ
 إتاحة الفرصة للمطلك أن ٌراجع زوجته إذا ندم، كما فً الطبلق الرجعً. - ٕ
 وانتظار.تعظٌم شؤن النكاح، وأنه ال ٌنعمد إال بشروط، وال ٌنفن إال بترٌث  - ٖ
 رعاٌة حك الزوج وألاربه، وإظهار التؤثر لفمده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتمالها لؽٌره إال بعد مدة محددة. - ٗ
 صٌانة حك الحمل إن كانت المفارلة حامبلً. - ٘
 بطبلق، أو خلع، أو فسخ.والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها لبل الدخول أو بعده، أو فارلها زوجها بعد الدخول  

ٌُْكْم فٌَِما فَعَْلَن لال هللا تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر  - ٔ َوَعْشًرا فَإِذَا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فبََل ُجنَاَح َعلَ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )فًِ أَْنفُِسِهنَّ بِاْلمَ   [.ٖٕٗ({ ... ]البمرة: ْٖٕٗعُروِؾ َوَّللاَّ

ُ فًِ أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ ٌُْإِمنَّ  ولال هللا تعالى: }َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبََلثَةَ لُُروٍء َواَل ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما - ٕ ِ َواْلٌَْوِم َخلََك َّللاَّ بِاَّللَّ
 [.2ٕٕاآْلِخِر{ ... ]البمرة: 

بًِ ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسابُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثبََلثَةُ أَْشُهٍر وَ  - ٖ بًِ لَْم ٌَِحْضَن َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ولال هللا تعالى: }َوالبلَّ البلَّ
َ ٌَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُْسًرا )ٌََضْعَن حَ   [.ٗ({ ]الطبلق: ْٗملَُهنَّ َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

ٌِْهنَّ ِمْن ولال هللا تعالى: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تَمَ  - ٗ ةٍ تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوُهنَّ سُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَ ِعدَّ
ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِمٌبًل )  [.4ٗ({ ]األحزاب: 4َٗوَسّرِ

( لد كانت المرأة فً الجاهلٌة تحّد على زوجها شر حداد وألبحه ، فكانت تمكث سنة كاملة ال تمّس طٌبا وال زٌنة ، وال تبدو للناس فً ٘)
 م فً ذلن عادات سخٌفة وخرافات شابنة.مجتمعهم ، ثم تخرج بعد ذلن ، وكان له

فتمسح به جلدها فبل ٌكاد  –حمار أو شاة أو طابر  –حتى إذا حال علٌها الحول خرجت بؤلبح منظر وأفظع مرأى ، فتإتى بدابة   
:  ً الكحل فمال بعض النساء لما أرادت أن تترخص البنتها ف ٌعٌش بعدما تتمسح به مما ٌجد من أوساخها وروابحها . ولد ذكر النبً 

راوٌة الحدٌث عن أم  –.  ولد سبلت زٌنب "إنما هً أربعة أشهر وعشر ، ولد كانت إحداكن فً الجاهلٌة ترمً بالعرة على رأس الحول"

ها كانت المرأة إذا توفً عنها زوجها دخلت حشفاً ولبست شر ثٌاب "وما ترمً بالبعرة على رأس الحول ؟ فمالت :  –سلمة رضً هللا عنها 
فتفتض به فملما بشًء إال مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمً بها  –حمار أو شاة أو طابر  –ولم تمس طٌباً حتى تمر السنة ثم تإتى بدابة 

ثم تراجع بعد ما شاءت من طٌب أو ؼٌره.] رواه البخاري فً مواضع ، وهو بهذا السٌاق فً كتاب الطبلق باب : تحد المتوفى عنها 
( وفً رواٌة 2ٙٗٔ( برلم )ٕ٘ٔٔـ  ٖٕٔٔ/ٕ(، ورواه مسلم )5ٖٖ٘،ٖٖٙ٘،ٖٖ٘٘،ٖٖٗ٘برلم  ) ٕٓٗ/ٖأشهر وعشراً زوجها أربعة 

 "[.فإنها تحد علٌه أربعة أشهر وعشراً "( عن حفصة رضً هللا عنها زاد : 4ٓٗٔ( برلم )5ٕٔٔ/ٕله )
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فمد اتفك العلماء رحمهم هللا تعالى على جواز إحداد المرأة على ؼٌر زوجها أما حداد المرأة على المرٌب، 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر أَْن تُِحدَّ َعلَى َمٌٍِّت فَْوَق ثبََلٍث إاِلَّ ثبلثة أٌام ؛ لموله ملسو هيلع هللا ىلص  َعلَى َزْوجٍ  : " اَل ٌَِحلُّ اِلْمَرأَةٍ تُْإِمُن بِاَّللَّ

ٌِْه أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا "  .(ٔ)فَإِنََّها تُِحدُّ َعلَ
، وللّزوج منعها من اإلحداد على المرٌب ، ألن  وجوال ٌجوز للمرأة أن تزٌد على ثبلثة أٌام على ؼٌر الز

  .حمه علٌها أعظم من حك المرٌب
  .(ٕ)لال ابن المٌم رحمه هللا : " فإن اإلحداد على الزوج واجب وعلى ؼٌره جابز "

ولال العٌنً رحمه هللا : " لال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج 
  .(ٖ)البها زوجها فً الثبلثة أٌام التً أبٌح لها اإلحداد فٌها أنه ٌُمضى له علٌها بالجماع فٌها "وط

واختار جوازه على كل مٌت الشٌخ عبدالعزٌز بن باز والشٌخ دمحم العثٌمٌن أثابهما هللا عمبلً بعموم 
 .(ٗ)الحدٌث 

وخصه بعضهم بما إذا وجدت الرٌبة لال وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على األجنبً مطلماً، 

وبحث األذرعً حرمته من أجنبٌة على أجنبً ولو بعض ٌوم، وهو متجه حٌث وجدت  "الهٌثمً رحمه هللا:
رٌبة وإال كؤن حزنت علٌه لنحو علمه وصبلحه وصدالته لنحو والدها وإحسانه إلٌها وال رٌبة بوجه فبل 

حرمة كما هو ظاهر"
(٘)

 . 
إال أنه ال ٌخالؾ ما تمدم عن جمهور العلماء إذ إن كبلمهم رحمهم هللا على المسؤلة من  وما لاله متوجه

حٌث األصل دون ما لد ٌعرض لها مما ٌإدي إلى تحرٌمه . وأما ما ذكره عن األذرعً فبل وجه له وظاهر 
 السنة ٌرده وهللا أعلم.

 .(ٙ)" أي: فإذا انمضت عدتهن"[، ٖٕٗلوله تعالى: } فَإَِذا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ {]البمرة:
ٌُْكْم فٌَِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة: [، أي: فبل إِثم علٌكم أٌَها ٖٕٗلوله تعالى:} فبَل ُجنَاَح َعلَ

 .(5)األولٌاء فً اإلذن لهّن بالزواج وفعل ما أباحه لهّن الشرع من الزٌنة والتعرض للخّطاب"
 .(2)ي:"من مراجعتها للزٌنة والطٌب، على وجه ؼٌر محرم وال مكروه"لال السعدي: أ

 .(ٕ)والزهري (ٔ)، وروي نحوه عن السدي(4)لال مجاهد:"}المعروؾ{: النكاح الحبلل الطٌب"
                                                                                                                                                                                             

علٌه ، ولم ٌحرم فٌها إال الزٌنة والطٌب والتعرض إلى أن جاء اإلسبلم فؤصلح من ذلن ، فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت   
ألنظار الخاطبٌن من مرٌدى الزواج ، وما منع النظافة وال الجلوس فً كل مكان فً البٌت مع النساء والمحارم من الرجال ، والكحل الذي 

لمة أن رسول َّللّا صلى َّللّا علٌه وسلم لال : منعه النبً صلى َّللّا علٌه وسلم هو كحل الزٌنة ال كحل التداوى بدلٌل حدٌث الموطؤ عن أم س
(، والمسلمات الٌوم ال ٌسرن على طرٌك واحدة ٖٓٔ/5ٔ"اجعلٌه باللٌل وامسحٌه بالنهار".)التمهٌد لما فً الموطا من المعانً واألسانٌد: 

ً المعٌشة ، حتى ٌزدن على ما كان علٌه فً الحداد ، فمنهن من ٌؽلون فً الحداد وٌؽرلن فً النّوح والندب والخروج من مؤلوؾ العادات ف
نساء الجاهلٌة ، وال ٌخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتٌن ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد 

 إفناء المال فً تؽٌٌر اللباس واألثاث األربعٌن، فالخٌر كل الخٌر للمسلمٌن أن ٌصلحوا هذه العادات الردٌبة فً الحداد ، إذ ال فابدة فٌها إال
والرٌاش والماعون ، وفساد آداب المعاشرة والشماء فً أحوال المعٌشة ، وما ٌنجم عن ذلن من األمراض ، وال سٌما لدى ضعفاء 

 (.5ٖٗ-ٖٙٗ/ٔاألمزجة.)انظر: تفسٌر المراؼً: 
 . من حدٌث زٌنب بنت أبً سلمة.ٖٓٗ/ٔ(:صٕٕٔٔ( صحٌح البخاري)ٔ)
 .4ٙٙ/  ٘اد المعاد: ز(ٕ)
 .ٗٙ/2عمدة المارئ: (ٖ)
 .ٖٗ( انظر: أحكام اإلحداد، الشٌخ خالد المصلح: ٗ)

  . ٖٕٓ/ٕفتح الجواد  (٘)

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .4ٖ/٘(:ص 4ٖٓ٘( تفسٌر الطبري)4)
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 .(ٖ)"بالوجه الذي ال ٌنكره الشرع" لال النسفً: :أي:
 .(ٗ)األبمة أن ٌكفوهّن"لال الزمخشري: " والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على 

لال الشٌخ السعدي: " وفً هذا وجوب اإلحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون ؼٌرها من 
ٌُْكْم فٌَِما فَعَْلَن  المطلمات والمفارلات، وهو مجمع علٌه بٌن العلماء..وفً خطابه لؤلولٌاء بموله: } فبَل ُجنَاَح َعلَ

[ دلٌل على أن الولً ٌنظر على المرأة، وٌمنعها مما ال ٌجوز فعله وٌجبرها على ٖٕٗة:فًِ أَْنفُِسِهنَّ { ] البمر
 .(٘)ما ٌجب، وأنه مخاطب بذلن، واجب علٌه"

لال ابن عثٌمٌن: " فلو أرادت المرأة أن تعمل شٌباً محرماً علٌها فً هذه العدة لزم ولٌها أن ٌمنعها؛ وإذا 
 .(ٙ)لكن بالمعروؾ" -نها من أن تفعل فً نفسها ما تشاء تمت العدة فبل جناح على ولٌها أن ٌمك

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر {]البمرة:  .(5)[، أي: وهللا" علٌم بجمٌع أعمالكم فٌجازٌكم علٌها"ٖٕٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(2)لال السعدي:أي: "عالم بؤعمالكم، ظاهرها وباطنها، جلٌلها وخفٌها، فمجازٌكم علٌها"

 .(4)بن عثٌمٌن: "أي علٌم ببواطن األمور؛ فالخبٌر أخص من العلٌم"لال ا
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لموله تعالى: } ٌتربصن بؤنفسهن {؛ ألنها  - ٔ
 خبر بمعنى األمر.

لموله تعالى: ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صؽٌرة، أم كبٌرة؛  - ٕ
}أزواجاً{، وأطلك؛ فؤما الكبٌرة فتموم بما ٌلزمها من اإلحداد؛ وأما الصؽٌرة فالمخاطب بذلن ولٌها ٌجنبها ما 

 تتجنبه المحادة الكبٌرة.
ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها، أم لم ٌدخل؛ لموله تعالى: }أزواجاً{؛  - ٖ

بمجرد العمد بخبلؾ الطبلق؛ فإن الطبلق لبل الدخول، والخلوة ال عدة فٌه؛ لموله ألن الزوجة تكون زوجة 
تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم المإمنات ثم طلمتموهن من لبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة 

 [ .4ٗتعتدونها{ ]األحزاب: 
وج، وال تتعرض للزواج؛ لموله تعالى: } ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحٌث ال تتز - ٗ

 ٌعنً ال تتعجل. -ٌتربصن بؤنفسهن {، كما تمول: تربص بكذا، وكذا 
 ومنها: أن السرٌة ال تلزمها عدة الوفاة؛ ألنها لٌست بزوجة. - ٘
أخته من ومنها: أنه لو تبٌن عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة، مثل أن ٌتبٌن عند وفاته أنها  - ٙ

 .-وجوده كالعدم  -تبٌن أن النكاح باطل  الرضاع؛ ألنه
ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أٌام سواء كانت تحٌض، أو ال تحٌض؛  - 5

وٌستثنى من ذلن الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لموله تعالى: }وأوالت األحمال أجلهن أن ٌضعن حملهن{ 
 ال عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتٌن.[ ؛ وٗ]الطبلق: 

                                                                                                                                                                                             
 .4ٗ/٘(:ص 4ٙٓ٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٗ/٘(:ص 45ٓ٘تفسٌر الطبري)( ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .٘٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
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ومنها: حكمة هللا بتمدٌر عدة المتوفى عنها زوجها بؤربعة أشهر وعشر؛ وعلك الحكم بهذا العدد، ولم  - 2
؛ ألن ألل ما ٌمكن أن ٌتحرن فٌه الجنٌن أربعة أشهر؛ وزٌدت العشرة -كما فً المطلمات  -ٌعلمه باأللراء 

ل العلم؛ ولكن عند التؤمل ٌتبٌن لن ضعؾ هذا التعلٌل؛ ألن المرأة المتوفى عنها لبلستثبات؛ هكذا لال بعض أه
زوجها لد ال ٌدخل بها؛ ولد تكون صؽٌرة ال ٌمكن أن تحمل؛ ولد تكون كبٌرة آٌسة من الحمل؛ ثم االحتٌاط 

وهللا  -؛ وعندي بؤربعة أشهر وعشر: ٌمكن العلم ببراءة الرحم لبل هذه المدة؛ فتبٌن بهذا أن الحكمة شًء آخر
أن الحكمة أنهم لما كانوا فً الجاهلٌة تبمى المرأة حوالً كامبلً فً العدة بعد موت زوجها، وتبمى فً  -أعلم 

بٌت صؽٌر، كالخباء لها، وال تمس الماء أبداً؛ تؤكل، وتشرب حتى ال تموت؛ وتبمى بعرلها، ورابحتها، 
امحشً به »أتوا لها بفؤرة، أو عصفور، فمالوا لها:  وحٌضها، ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة

؛ فمّل ما تتمسح بشًء إال مات من الرابحة الكرٌهة؛ مدة سنة ربما ٌؤتٌها الحٌض اثنتً عشرة مرة «فرجن
 ًّ وهً فً هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فؤخذت البعرة، ورمت بها، كؤنها تمول: كل ما مر عل

رمً هذه البعرة؛ فجاء اإلسبلم، وأبدل الحول بؤربعة أشهر؛ ألن أربعة أشهر: ثلث حول؛  فهو أهون من
وعشرة أٌام: ثلث شهر؛ والثلث كثٌر؛ فؤُتً من الحول بثلثه، ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبٌنت هذه الحكمة، وكانت 

؛ وهذا كؽٌرها من العبادات ذوات هً مراد هللا فهذا من فضل هللا؛ وإن لم تتبٌن فإننا نمول: هللا أعلم بما أراد
 العدد التً ال نعلم ما الحكمة فٌها.

ومن فوابد اآلٌة: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل، وخروج من  - 4
 البٌت، وؼٌر ذلن؛ لموله تعالى: } فإذا بلؽن أجلهن فبل جناح علٌكم {.

ون عن مولٌاتهم؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌكم { إشارة إلى أن الرجال ومنها: أن األولٌاء مسإول - ٓٔ
 لهم والٌة على النساء؛ فٌكونون مسإولٌن عنهن.

ومنها: اعتبار العرؾ؛ لموله تعالى: } بالمعروؾ {؛ والعرؾ معتبر إذا لم ٌخالؾ الشرع؛ فإن  - ٔٔ
 خالؾ الشرع فبل ٌعتبر.

جّل بالظاهر، والخفً؛ لموله تعالى: } وهللا بما تعملون خبٌر {؛ والخبٌر ومنها: إثبات علم هللا عّز و - ٕٔ
 هو العلٌم ببواطن األمور؛ ومن كان علٌماً ببواطن األمور كان علٌماً بظواهرها من باب أولى.

ومنها: التحذٌر من مخالفة هذا الحكم؛ لموله تعالى: } وهللا بما تعملون خبٌر { أي احذروا من  - ٖٔ
 ؛ فإن هللا بما تعملون خبٌر.مخالفته

 المرآن
 ُ ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َلِلَم َّللاَّ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن }َوََل ُجنَاَح َللَْيُكْم فِيَما َلرَّ

ا إَِلَّ أَْن تَمُولُوا لَْوًَل مَ  َ ََل تَُواِلُدوُهنَّ ِسرًّ ْعُروفًا َوََل تَْعِزُموا ُلْمَدةَ النَِّكاحِ َحتَّى يَْبلَُػ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ
َ َؼفُوٌر َحِليٌم )  [ٖٕ٘({ ]البمرة : ٖٕ٘يَْعلَُم َما فِي أَْنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
حون به ِمن طلب الزواج بالنساء المتوفَّى عنهنَّ أزواجهن، أو فٌم -أٌها الرجال-وال إثم علٌكم  ا تُلَّمِ

المطلمات طبللًا بابنًا فً أثناء عدتهن، وال ذنب علٌكم أًٌضا فٌما أضمرتموه فً أنفسكم من نٌة الزواج بهن 
لضعفكم؛ لذلن بعد انتهاء عدتهن. علم هللا أنكم ستذكرون النساء المعتدَّات، ولن تصبروا على السكوت عنهن، 

أباح لكم أن تذكروهن تلمًٌحا أو إضماًرا فً النفس، واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سًرا بالزنى أو 
االتفاق على الزواج فً أثناء العدة، إال أن تمولوا لوال ٌُْفَهم منه أن مثلها ٌُْرَؼُب فٌها األزواج، وال تعزموا 

مدتها. واعلموا أن هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فخافوه، واعلموا أن هللا على عمد النكاح فً زمان العدة حتى تنمضً 
 ؼفور لمن تاب من ذنوبه، حلٌم على عباده ال ٌعجل علٌهم بالعموبة.
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 .(ٔ)[، "أي :ال إثم علٌكم"ٖٕ٘لوله تعالى: } َوالَ ُجنَاَح َعلٌَُكم{]البمرة:
ر الشاق، وهو أصح فً اللؽة ؛ لال و)الجناح(: "اإلثم ، وهو أصح فً الشرع ولٌل : بل هو األم

 : (ٕ)الشاعر
 إذا تعلو براكبها خلٌجا      تذكر ما لدٌه من الجناح 

والمخاطبة لجمٌع الناس ؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي فً نفسه تزوج معتدة ، أي ال وزر علٌكم فً 
 .(ٖ)التعرٌض بالخطبة فً عدة الوفاة"

ْضتُم [، أي:" بخطبة النساء فً عدتهن من وفاة ٖٕ٘بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء{]البمرة:  لوله تعالى:} فٌَِما َعرَّ
 .(ٗ)أزواجهن من ؼٌر تصرٌح"

 .(٘)لال الصابونً: أي: "بخطبة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن فً العّدة، بطرٌك التلمٌح ال التصرٌح"
 .(ٙ)لال الخازن: اي: من طلب نكاح "المعتدات فً عدتهم"

لال الماسمً: " فً التعرٌض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهّن لبل انمضاء العدة لتتزوجوهن بعد 
 .(5)انمضابها"

لال الخازن: " و)التعرٌض(: ضد التصرٌح، ومعناه أن ٌضمن كبلمه ما ٌصلح للداللة على ممصوده 
أرجح ولٌل هو اإلشارة إلى الشًء بما وٌصلح للداللة على ؼٌر ممصوده ولكن إشعاره بجانب الممصود أتم و

 .(2)ٌفهم السامع ممصوده من ؼٌر تصرٌح به ولٌل التعرٌض من الكبلم ما له ظاهر وباطن"
لال الماسمً: " و)التعرٌض(: إفهام الممصود بما لم ٌوضع له، حمٌمة وال مجازا. كؤن ٌمال لها: إنن 

 .(4)جمٌلة أو صالحة، أو رّب راؼب فٌن، أو من ٌجد مثلن"
لال ابن عثٌمٌن: و)التعرٌض( هو أن ٌؤتً اإلنسان بكبلم ال ٌصرح فٌه بمراده؛ لكنه ممارب، كنا لال 

، مثل أن ٌمول للمرأة: )إنً فً مثلِن (ٓٔ)الماروردي: " فهو اإلشارة بالكبلم إلى ما لٌس فٌه ذكر النكاح"
فؤخبرٌنً(؛ وعلى هذا فمس؛ فهذا لٌس فٌه لراؼب(؛ )إنِن امرأة ٌرؼب فٌِن الرجال(؛ )إذا انمضت العدة 

 .(ٔٔ)تصرٌح أن ٌخطبها ال لنفسه، وال لؽٌره؛ لكنه ٌسمى تعرٌضاً؛ والتعرٌض، والتلوٌح بمعنًى واحد"
وأما )الخِطبة( فمعناها: "أن ٌعرض اإلنسان نفسه على المرأة لٌتزوجها، وٌطلبها إلٌه؛ فهً"طلب 

، وسمٌت خطبة إما من الَخْطب بمعنى الشؤن؛ ألن هذا شؤنه عظٌم؛ وإما من الخطابة؛ ألنها (ٕٔ)النكاح"
ٌعنً ٌتكلم بخطبة، ثم  -حتى إنه كان فٌما سلؾ ٌؤتً الخاطب إلى المرأة، وأهلها، وٌخطب فٌهم  -بالمول 

ضم؛ فٌمول: الُخطبة بالضم:" وأما ٌبدي أنه ٌرؼبها؛ ومع ذلن ٌفرلون بٌن الِخطبة  بالكسر؛ وبٌن الُخطبة  بال

                                                           
 .4٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
، الرواٌة فٌه: إذا ركبت 4ٓإلى الشماخ، والصواب أنه لبشر بن أبً خازم، وهو فً دٌوانه:  25ٔ/ٖالمرطبً فً تفسٌره:( البٌت نسبه ٕ)

 بصاحبها....
 .22ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 . ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .4ٙٔ/ٔ( تفسٌر الخازن: ٙ)
 .2٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .4ٙٔ/ٔسٌر الخازن: ( تف2)
 .2٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .ٖٗٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .4٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٕٔ)
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ً أو ببلؼاً" ِم فهً كبلم ٌتضمن وْعظا ،  وما أشبه ذلن؛ والِخطبة بالكسر: هً طلب المرأة (ٔ)الُخطبة بالضَّ
 .(ٕ)لتكون زوجة للطالب؛ والمراد بـ} النساء { من مات عنهن أزواجهن"

ٌها أبو جعفر دمحم بن علً البالر فً لال البؽوي: " روي أن سكٌنة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عل
عدتها ولال : ٌا بنت حنظلة أنا من لد علمت لرابتً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحك جدي علً ولدمً فً اإلسبلم 
فمالت سكٌنة أتخطبنً وأنا فً العدة وأنت ٌإخذ العلم عنن ؟ فمال : إنما أخبرتن بمرابتً من رسول هللا صلى 

لم ، لد دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أم سلمة وهً فً عدة زوجها أبً سلمة فذكر لها منزلته من هللا هللا علٌه وس
 .(ٗ)"(ٖ)عز وجل وهو متحامل على ٌده حتى أثر الحصٌر فً ٌده من شدة تحامله على ٌده"

 .(٘)رتم فً أنفسكم خْطبَتَُهّن"[، أي:أو " أضمٖٕ٘لوله تعالى: }أَْو أَْكنَْنتُْم فًِ أَْنفُِسُكْم{]البمرة:
 .(ٙ)لال النسفً: " أو سترتم وأضمرتم فً للوبكم فلم تذكروه بؤلسنتكم ال معرضٌن وال مصرحٌن"

، وهذا كموله تعالى : } َوَربَُّن ٌَْعلَُم َما تُِكنُّ (5)لال ابن عثٌمٌن: أي "أخفٌتم، وأضمرتم فً أنفسكم"
ٌْتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم { ]المتحنة : 4ٙالمصص : ُصُدوُرُهْم َوَما ٌُْعِلنُوَن { ]  [ٔ[ وكموله : } َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَ

 .(2)لال البٌضاوي: " أو أضمرتم فً للوبكم فلم تذكروه تصرٌحاً وال تعرٌضاً"
 .(4)لال الماوردي: " ٌعنً ما أسررتموه من عمدة النكاح"

، فؤسررتموه ، من خطبتهن ، وعزم نكاحهن وهن فً عددهن ، فبل لال الطبري: " أو أخفٌتم فً أنفسكم 
 .(ٓٔ)جناح علٌكم أٌضا فً ذلن ، إذا لم تعزموا عمدة النكاح حتى ٌبلػ الكتاب أجله"

 .(ٔٔ)لال مجاهد: "اإلكنان : ذكر خطبتها فً نفسه ، ال ٌبدٌه لها. هذا كله حل معروؾ"
 .(ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)، وسفٌان(ٗٔ)وابن زٌد، (ٖٔ)،الماسم بن دمحم(ٕٔ)وروي نحوه عن السدي

ٌٌْض َمْكنُوٌن{  ٌمال : كننته فً البٌت أو فً األرض، إذا خبؤته فٌه ، ومنه لوله تعالى ذكره :}َكؤَنَُّهنَّ بَ
 : (5ٔ)[ ، أي مخبوء ، ومنه لول الشاعر 4ٗ]سورة الصافات : 

 (ٔ)ثبلث من ثبلث لدامٌات       من البلبً تكن من الصمٌع 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٔ)
 .4٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
عبد الرحمن بن سلٌمان ، وهو ابن الؽسٌل انظر : (أخرجه ابن المبارن فً كتاب النكاح ، راه الدارلطنً من رواٌة دمحم بن الصلت عن ٖ)

 .ٕٔالكافً الشاؾ البن حجر ص
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .4٘ٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٖٗٓ/ٔ(النكت والعٌون: 4)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص ٕٙٔ٘( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص 2ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص 4ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٓٔ/٘(:ص ٖٓٔ٘( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٖٔٔ٘( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٕٖٔ٘( تفسٌر الطبري)ٙٔ)
، واللسان )كنن( . لدامٌات جمع لدامى ،  ٕ٘ٔ:  ٔراء ، و معانً الفٕٓٔ/٘( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: 5ٔ)

والمدامى واحد . وجمع ، وهو هنا واحد . والمدامى والموادم فً الطٌر : عشر رٌشات فً كل جناح . ولوله : " ثبلث من ثبلث لدامٌات " 
ألسهمه ، ٌرٌش األسهم بها . والصمٌع : الذي ، كؤنه ٌرٌد أنه اختار من لوادم ثبلث من الطٌر ، ثبلث رٌشات من رٌشه ، وكؤنه ٌرٌد ذلن 

 ٌسمط باللٌل ، شبٌه بالثلج .
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{]البمرة: لوله [، "أي: لد علم هللا أنكم ستذكرونهن: "إما سرا وإما ٖٕ٘تعالى:}َعِلَم هللاُ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ
 .(ٕ)إعبلنا فً نفوسكم وبؤلسنتكم ؛ فرخص فً التعرٌض دون التصرٌح"

 .(ٖ)الحرج"لال الصابونً: " أي لد علم هللا أنكم ستذكرونهن فً أنفسكم وال تصبرون عنهن فرفع عنكم 
 .(ٗ)لال البٌضاوي: " وال تصبرون على السكوت عنهن وعن الرؼبة فٌهن وفٌه نوع توبٌخ"

 .(٘)عن الحسن : }علم هللا أنكم ستذكرونهن{، لال : الخطبة"
 .(ٙ)لال مجاهد: "ذكرن إٌاها فً نفسن. لال : فهو لول هللا : " علم هللا أنكم ستذكرونهن "

 .(5)[، أي: "ولكْن ال تواعدوهنَّ بالنكاح سّرا"ٖٕ٘ تَُواِعُدوُهنَّ ِسّراً{]البمرة: لوله تعالى:}َولَِكن الَّ 
لال المراؼً: " فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة ، ومظنّة للمٌل والمال ، بخبلؾ التعرٌض 

 .(2)حمد عمباه"فإنه ٌكون على مؤل من الناس ، فبل عار فٌه وال عٌب ، وال ٌكون وسٌلة إلى ما ال ت
 :(4) [، وجوهاٖٕ٘وذكر العلماء فً )السر( فً لوله تعالى: }الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسّراً{]البمرة: 

، وإبراهٌم (ٕٔ)والحسن البصري (ٔٔ)-جابر بن زٌد  -، وأبو الشعثاء (ٓٔ)أحدها: أنه الزنى،  لاله أبو ِمْجلَز
، وهو معنى رواٌة (5ٔ)، والسدي(ٙٔ)، وسلٌمان التٌمً (٘ٔ)، والربٌع بن أنس(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)النخعً ولتادة

العَوفً عن ابن عباس
(ٔ2). 

واختاره لال الطبري لاببل: " وأولى األلوال بالصواب فً تؤوٌل ذلن ، تؤوٌل من لال :السر ، فً هذا 
ٌن الموضع ، )الزنا(، وذلن أن العرب تسمً الجماع وؼشٌان الرجل المرأة )سرا( ، ألن ذلن مما ٌكون ب

 :  (4ٔ)الرجال والنساء فً خفاء ؼٌر ظاهر مطلع علٌه ، فٌسمى لخفابه )سرا(، من ذلن لوله رإبة بن العجاج
 فعؾ عن أسرارها بعد العسك      ولم ٌضعها بٌن فرن وعشك 

 :(ٔ)ٌعنً بذلن : عؾ عن ؼشٌانها بعد طول مبلزمته ذلن ، ومنه لول الحطٌبة

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٓٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .4ٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٗٓٔ/٘(:ص ٖٖٔ٘( تفسٌر اطبري)٘)
 .٘ٓٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔاسٌر: ( صفوة التف5)
 .2ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٖٗٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 4ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .٘ٓٔ/٘(:ص 5ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .٘ٓٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘)-(ٓٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٙٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص 4ٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٓٔ/٘(:ص ٕ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٔ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙٓٔ/٘(:ص ٗٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٓٔ/٘(: ٓ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
مواده " إسرارها " بالكسر ، وهو خطؤ ، وفً بعضها  ، واللسان )عسك( )عشك( )فرن( )سرر( ، وفً اللسان فً بعض ٗٓٔ(دٌوانه : 4ٔ)

" الؽسك " ، وهو خطؤ أًٌضا . واألسرار جمع سر . والعسك ، مصدر " عسك به ٌعسك " : لزمه وأولع به . والفرن )بكسر الفاء وسكون 
)بتشدٌد الراء( . ال ٌحظى عند  الراء( بؽضة الرجل امرأته ، أو بؽضة امرأته له . وامرأة فارن وفرون ، تكره زوجها . ورجل مفرن

النساء . والعشك )بكسر فسكون( والعشك )بفتحتٌن( مصدر " عشك ٌعشك " . والضمٌر فً لوله : " فعؾ " ، عابد إلى حمار الوحش الذي 
 ٌصفه وٌصؾ أتنه . والضمٌر فً " أسرارها " عابد إلى األتن .
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 جارهم أنؾ المصاع  وٌحرم سر جارتهم علٌهم       وٌؤكل
وكذلن ٌمال لكل ما أخفاه المرء فً نفسه : )سرا(، وٌمال : هو فً سر لومه، ٌعنً : فً خٌارهم 

 وشرفهم.
ثم لال: فلما كان " السر " إنما ٌوجه فً كبلمها إلى أحد هذه األوجه الثبلثة ، وكان معلوما أن أحدهن 

، وهو السر الذي هو معنى الخٌار والشرؾ فلم ٌبك إال ؼٌر معنً به لوله : " ولكن ال تواعدوهن سرا " 
الوجهان اآلخران ، وهو " السر " الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بٌن المتواعدٌن ، و)السر( الذي بمعنى 
الؽشٌان والجماع، فلما لم ٌبك ؼٌرهما ، وكانت الداللة واضحة على أن أحدهما ؼٌر معنً به ، صح أن 

 .(ٕ)به" اآلخر هو المعنً
، وسعٌد بن (ٖ)الثانً : أال تؤخذوا مٌثالهن وعهودهن فً ِعددهن أال ٌنكحن ؼٌركم ، وهذا لول ابن عباس

 . (ٓٔ)وسفٌان (4)ولتادة (2)، والسدي(5)، وعكرمة(ٙ)، ومجاهد(٘)، والشعبً(ٗ)جبٌر
 . (ٔٔ)الثالث : أال تنكحوهن فً ِعددهن سراً ، وهو لول عبد الرحمن بن زٌد

 . (ٕٔ)أن ٌمول لها : ال تفوتنً نفسن ، وهو لول مجاهد الرابع :
 .(ٖٔ)الخامس: الجماع ، وهو لول الشافعً

 ولد ٌحتمل أن تكون اآلٌة عامة فً جمٌع ذلن. وهللا تعالى أعلم.
 [، " أي إال وعدا معروفا، وهو التعرٌض الذيٖٕ٘لوله تعالى: }إاِلَّ أَْن تَمُولُوا لَْواًل َمْعُروفاً{]البمرة:

 .(ٗٔ)سبك"
 .(٘ٔ)لال الشافعً: أي:" لوالً حسناً ال فحش فٌه"

لال المراؼً: "أي ال تواعدوهن بالمستهجن ، ولكن واعدوهن بمول معروؾ ال ٌستحٌا منه فً الجهر ، 
 .(ٙٔ)كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلن"

 .(5ٔ)الذي ألّره لكم الشرع"لال الصابونً: " إاِل بطرٌك التعرٌض والتلوٌح وبالمعروؾ 

                                                                                                                                                                                             
كلٌب من بنً ٌربوع . أنؾ كل شًء : طرفه وأوله . والمصاع جمع لصعة : وهً ، واللسان )أنؾ( ٌمدح بنً رٌاح وبنً  4ٖ(دٌوانه : ٔ)

الجفنة الضخمة . ٌذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهان حرمة الجارة ، والتراؾ اإلثم فً حمها ، وٌصؾ كرمهم وإٌثارهم جارهم 
ما ٌكفٌه . ولبل البٌت : فلٌس الجار جار بنً رٌاح ... بممصى بالطعام على أنفسهم ، فبل ٌتمدمونه إلى الطعام حتى ٌؤخذ منه ما ٌشتهً و

 فً المحل وال مضاع
 هم صنعوا لجارهم ، ولٌست ... ٌد الخرلاء مثل ٌد الصناع

 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .5ٓٔ/٘(:ص ٗ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٔ-5ٓٔ/٘(:ص ٘٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٓٔ/٘(:ص 5٘ٔ٘طبري)( انظر: تفسٌر ال٘)
 .2ٓٔ/٘(:ص ٙ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٓٔ/٘(:ص ٙ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٓٔ/٘(:ص ٔٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .4ٓٔ/٘(:ص ٕٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .4ٓٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٔٔ/٘(:ص 5ٔٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٔٔ-4ٓٔ/٘(:ص 4ٙٔ٘: تفسٌر الطبري)( انظرٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ، ونمله الماوردي فً النكت والعٌون: 4ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الشافعً: ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٗٔ)
 .4ٖٔ/ٔ(تفسٌر الشافعً: ٘ٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)
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لال البٌضاوي: "وهو أن تعرضوا وال تصرحوا والمستثنى منه محذوؾ أي: ال تواعدوهن مواعدة إال 
مواعدة معروفة، أو إال مواعدة بمول معروؾ. ولٌل إنه استثناء منمطع من سراً وهو ضعٌؾ ألدابه إلى لولن 

دلٌل حرمة تصرٌح خطبة المعتدة وجواز تعرٌضها إن ال تواعدوهن إال التعرٌض، وهو ؼٌر موعود. وفٌه 
 .(ٔ)كانت معتدة وفاة. واختلؾ فً معتدة الفراق البابن واألظهر جوازه"

لال الرازّي: " لما أذن فً أول اآلٌة بالتعرٌض، ثم نهى عن المسارة معها دفعا للرٌبة والؽٌبة استثنى 
السر باإلحسان إلٌها، واالهتمام بشؤنها، والتكفل  عنه أن ٌساررها بالمول المعروؾ، وذلن أن ٌعدها فً

 .(ٕ)بمصالحها، حتى ٌصٌر ذكر هذه األشٌاء الجمٌلة مإكدا لذلن التعرٌض وهللا أعلم"
لال ابن عاشور: " فإن المول المعروؾ من أنواع الوعد إال أنه ؼٌر صرٌح، وإذا كان النهً عن 

 .(ٖ)ول"المواعدة سرا، علم النهً عن لمواعدة جهرا باأل
 .(ٗ)لال سعٌد بن جبٌر: "ٌمول : إنً فٌن لراؼب ، وإنً ألرجو أن نجتمع"

 .(٘)لال ابن عباس:" : هو لوله : " إن رأٌت أن ال تسبمٌنً بنفسن " 
 .(ٙ)لال مجاهد :"ٌعنً التعرٌض"

، وإنكم  لال السدي:" هو الرجل ٌدخل على المرأة وهً فً عدتها فٌمول : " وهللا إنكم ألكفاء كرام
 .(5)لرؼبة، وإنن لتعجبٌنً ، وإن ٌمدر شًء ٌكن " . فهذا المول المعروؾ"

لال الضحان: "المرأة تطلك أو ٌموت عنها زوجها ، فٌؤتٌها الرجل فٌمول : " احبسً علً نفسن ، فإن 
 .(2)لً بن رؼبة ، فتمول : " وأنا مثل ذلن " ، فتتوق نفسه لها. فذلن المول المعروؾ"

[، أي "وال تصمموا تصمٌما 4ٖٗتعالى:} َوال تَْعِزُموا ُعْمَدةَ النِّكاحِ َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتاُب أََجلَهُ{]البمرة:لوله 
 .(4)جازما على االرتباط الشرعً مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها"

 .(ٓٔ)لال النسفً: " وال تعزموا عمد عمدة النكاح ، أو وال تمطعوا عمدة النكاح"
لطبري: " وال تصححوا عمدة النكاح فً عدة المرأة المعتدة ، فتوجبوها بٌنكم وبٌنهن ، وتعمدوها لال ا

ا لبل انمضاء العدة ٌبلؽن أجل الكتاب الذي بٌنه هللا تعالى ذكره بموله : }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌََذُروَن أَْزَواجً 
 .(ٔٔ)أَْشُهٍر َوَعْشًرا{" ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ 

 .(ٕٔ)[، "حتى ٌنتهً ما كتب من العدة"ٖٕ٘لوله تعالى: }َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتاُب أََجلَهُ{]البمرة:
 (ٕ)وابن عباس (ٔ)والربٌع (٘ٔ)ولتادة (ٗٔ). وروي نحوه عن السدي(ٖٔ)لال مجاهد:"حتى تنمضً العدة"

 .(٘)وسفٌان (ٗ)والشعبً (ٖ)والضحان

                                                           
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .5ٕٗ/ٙ ( مفاتٌح الؽٌب:ٕ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: ٖ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/٘(:ص 5ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 5ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 5ٗٔ٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٔٔ/٘(:ص 5ٙٔ٘( تفسٌر الطبري)5)
 .٘ٔٔ/٘(:ص 54ٔ٘( تفسٌر الطبري)2)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 4)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .٘ٔٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .٘ٔٔ/٘(:ص 2ٓٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/٘(:ص 2ٔٔ٘( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 2ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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 .(ٙ)حٌان:" وإذا كان العزم منهٌاً عنه فؤحرى أن ٌنهً عن العمدة "لال أبو 
 :(5)ولد ذكر العلماء فً لفظ العزم وجوها

األول: أنه عبارة عن عمد الملب على فعل من األفعال، لال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على هللا ]آل  
 [ 4٘ٔعمران: 

ٌمال: عزمت علٌكم، أي أوجبت علٌكم وٌمال: هذا من المول الثانً: أن ٌكون العزم عبارة عن اإلٌجاب، 
، ولال: "إن هللا (2)باب العزابم ال من باب الرخص، ولال علٌه الصبلة والسبلم: "عزمة من عزمات ربنا"

 .(4)ٌحب أن تإتى رخصه كما ٌحب أن تإتى عزابمه"
جه األول ال ٌجوز، وعلى هذا لال الرازي": "ولذلن فإن العزم بهذا المعنى جابز على هللا تعالى، وبالو

فموله: }وال تعزموا عمدة النكاح{، أي ال تحمموا ذلن وال تنشبوه، وال تفرؼوا منه فعبل، حتى ٌبلػ الكتاب 
 .(ٓٔ)أجله، وهذا المول هو اختٌار أكثر المحممٌن"

عنى: ال تعزموا المول الثالث: لال المفال رحمه هللا: "إنما لم ٌمل وال تعزموا على عمدة النكاح، ألن الم
 .(ٔٔ)علٌهن عمدة النكاح، أي ال تعزموا علٌهن أن ٌعمدن النكاح، كما تمول: عزمت علٌن أن تفعل كذا"

 .(ٕٔ)و)أجل( الشًء: "منتهاه، وؼاٌته؛ أي حتى ٌبلػ ؼاٌته حسب ما فرض هللا سبحانه وتعالى"
 :(ٖٔ)[، لوالنٖٕ٘وفً }اْلِكتَاُب{]البمرة:

 توب،  والمعنى: تبلػ العدة المفروضة آخرها، وصارت منمضٌة.األول: المراد منه: المك
[، فٌكون 2ٖٔوالثانً: أن ٌكون الكتاب نفسه فً معنى الفرض، كموله: }كتب علٌكم الصٌام{ ]البمرة: 

 المعنى حتى ٌبلػ هذا التكلٌؾ آخره ونهاٌته.
التربص المكتوب علٌها أجله أي لال النسفً: " وسمٌت العدة كتاباً ألنها فرضت بالكتاب ٌعنً حتى ٌبلػ 

 .(ٗٔ)ؼاٌته"
لال الرازي: "وإنما حسن أن ٌعبر عن معنى: فرض، بلفظ كتب، ألن ما ٌكتب ٌمع فً النفوس أنه أثبت  
 .(٘ٔ)وآكد"

 .(ٔ)لال ابن كثٌر: " ولد أجمع العلماء على أنه ال ٌصح العمد فً مدة العدة"
                                                                                                                                                                                             

 .ٙٔٔ/٘(:ص 2ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 2ٗٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 2ٙٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 25ٔ٘ر الطبري)( تفسٌٗ)
 .ٙٔٔ/٘(:ص 24ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .5ٕٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
. من حدٌث بَْهُز ْبُن َحِكٌٍم عن البٌه عن جده. سنن ابً ٙٔ/٘(: صٕٗٗٗ، وسنن النسابً)ٕ/٘(:ص4٘ٔٗٔ( مسند اإلمام احمد)2)

 .ٔٓٔ/ٕ(:ص5٘٘ٔداود)
 .2٘/ٓٔ(:صٖٓٓٓٔ. والمعجم الكبٌر:)ٓٗٔ/ٖ، والسنن الكبرى: ٖٕٗ/ٙ( مصنؾ أبً شٌبة:4)
 .5ٕٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
ً فرضها؛ فه "العدة؛ ألن هللا سبحانه وتعالى -كما ذكره المفسرون  -. ولال: والمراد بـ}الكتاب{، هنا ٔٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)

مفروضة؛ ٌعنً حتى ٌبلػ المفروض أجله؛ والمفروض هً العدة؛ وٌحتمل أن ٌكون المراد بـ} الكتاب{ هنا ما ٌكتبونه عند ابتداء سبب العدة 
من موت، أو طبلق، أو نحوه، كؤن ٌمال مثبلً: توفً فً ٌوم كذا؛ وٌكون هذا داخبلً فً لوله تعالى: } وأحصوا العدة { ٌعنً اضبطوها، 

 [.ٔٙٔ/ٔ؛ وعلى هذا فٌكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فٌه بٌان متى كان سبب العدة من وفاة، أو طبلق".]تفسٌره: وحرروها
 .ٖٗٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٖٗ/ٙ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗٔ)
 .5ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
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 ٌَ َ [، أي: "واعلموا أن َّللّا ٌعلم ما ْٖٕ٘علَُم َما فًِ أَْنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ{]البمرة: لوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
تضمرونه فى للوبكم من العزم على ما ال ٌجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حظر علٌكم من لول أو 

 .(ٕ)فعل"
 .(ٖ)لال البؽوي:" أي فخافوا هللا"

 .(ٗ)تنووا الشر، خوفا من عمابه ورجاء لثوابه"لال السعدي: " أي: فانووا الخٌر، وال 
لال ابن كثٌر: " توعدهم على ما ٌمع فً ضمابرهم من أمور النساء ، وأرشدهم إلى إضمار الخٌر دون 

 .(٘)الشر"
لال الرازي: " وهو تنبٌه على أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعبلنٌة، وجب الحذر فً كل ما ٌفعله 

 .(ٙ)والعبلنٌة"اإلنسان فً السر 
لال المراؼً: "ولد جاء هذا التحذٌر عمب ذكر األحكام المتمدمة على سنن المرآن من لرن األحكام 

 .(5)بالموعظة ترؼٌبا وترهٌبا ، لٌكون ذلن آكد فً المحافظة علٌها والعناٌة بها"
 .(2)ولٌل : "المعنى ما فً أنفسكم من هواهّن ، ولٌل : من الوفاء واإلخبلؾ"

وله تعالى: }َواْعلَُموا{ فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به لؤلهمٌة، والتحذٌر من المخالفة؛ وهذه الجملة ول
 .(4)ٌإتى بها من أجل التنبٌه

 [، على وجهٌن:ٖٕٗواختلؾ فً الضمٌر)الهاء( فً لوله تعالى:} فَاْحَذُروهُ{]البمرة:
 .(ٓٔ)بهأحدهما: أنها تعود على هللا تعالى، أي : فاحذروا عما

والثانً: وٌحتمل أن تعود على ما ال ٌجوز من العزم، أي فاحذروا ما ال ٌجوز وال تعزموا علٌه. لاله 
 .(ٔٔ)الزمخشري

َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم {]البمرة: [، أي: "واعلموا أن َّللّا ؼفور رحٌم لما فرط منكم ٖٕ٘لوله تعالى: } َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)بالعموبةمن الذنب ، حلٌم ال ٌعجل 

                                                                                                                                                                                             
فٌمن تزوج امرأة فً عدتها فدخل بها ، فإنه ٌفرق بٌنهما ، وهل تحرم علٌه أبدا ؟ على . ثم لال: " واختلفوا ٓٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)

تج لولٌن : الجمهور على أنها ال تحرم علٌه ، بل له أن ٌخطبها إذا انمضت عدتها. وذهب اإلمام مالن إلى أنها تحرم علٌه على التؤبٌد. واح
أن عمر ، رضً هللا عنه ، لال : أٌما امرأة نكحت فً عدتها ، فإن زوجها الذي فً ذلن بما رواه عن ابن شهاب ، وسلٌمان بن ٌسار : 

تزوجها  لم ٌدخل بها ، فرق بٌنهما ، ثم اعتدت بمٌة عدتها من زوجها األول ، ثم كان اآلخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق 
 لم ٌنكحها أبًدا. بٌنهما ، ثم اعتدت بمٌة عدتها من األول  ثم اعتدت من اآلخر ، ثم

لالوا : ومؤخذ هذا : أن الزوج لما استعجل ما أجل هللا ، عولب بنمٌض لصده ، فحرمت علٌه على التؤبٌد ، كالماتل ٌحرم المٌراَث. ولد 
( ٙثم هو ) روى الشافعً هذا األثر عن مالن. لال البٌهمً : وذهب إلٌه فً المدٌم ورجع عنه فً الجدٌد ، لمول علً : إنها تحل له.للت :

منمطع عن عمر. ولد روى الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبً ، عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلن وجعل لها مهرها ، وجعلهما 
 [.ٔٗٙ-ٓٗٙ/ٌٔجتمعان".]تفسٌر ابن كثٌر: 

 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .5ٖٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .4ٖٕ/ٕ( تفسٌبر البحر المحٌط: 2)
 .ٔٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
 . 4ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٕٔ)
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لال السعدي: ؼفور "لمن صدرت منه الذنوب، فتاب منها، ورجع إلى ربه، } َحِلٌٌم { حٌث لم ٌعاجل 
 .(ٔ)العاصٌن على معاصٌهم، مع لدرته علٌهم"

َ َؼفُورٌ  َحِلٌٌم  لال ابن كثٌر: " ثم لم ٌُْإٌِْسُهم من رحمته ، ولم ٌُْمنطهم من عابدته ، فمال : } َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
"}(ٕ). 

لال المراؼً: " أي واعلموا أن اإلنسان إذا تعدى حدود َّللّا وأراد الرجوع إلٌه بالتوبة ٌؽفر له ، وهو 
الحلٌم الذي ال ٌعجل بالعموبة ، بل ٌمهل عباده لٌصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبك من زاّلتهم ، 

ما أمرتم به ، وتؽتنموا زمان الحٌاة المصٌرة حتى ال تؤسوا على فعلٌكم أن تجتنبوا أسباب العموبة ، وتعملوا ب
 .(ٖ)ما فاتكم"

والـ}ؼفور{ مؤخوذ من: الـ)َؼْفر( وهو الستر مع الولاٌة؛ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ و 
 .(ٗ)الـ)حلٌم( هو الذي ٌإخر العموبة عن مستحمها"

 الفوابد: 
ض فً خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لموله تعالى: } وال جناح علٌكم فٌما من فوابد اآلٌة: جواز التعرٌ - ٔ

 عرضتم به من خطبة النساء {.
ومنها: تحرٌم التصرٌح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لموله تعالى: } فٌما عرضتم به { فنفً الجناح عن  - ٕ

 } ولكن ال تواعدهن سراً{.ٌدل على تحرٌم التصرٌح؛ وٌإٌده لوله تعالى:  -وهو دون التصرٌح  -التعرٌض 
ً وتعرٌضاً؛ وتباح  تكمٌبلً لهذه الفابدة نمول: إن خطبة المعتدة تنمسم إلى ثبلثة ألسام: تحرم تصرٌحا
تصرٌحاً وتعرٌضاً؛ وتحرم تصرٌحاً ال تعرٌضاً؛ فاألول: فً الرجعٌة لؽٌر زوجها؛ فٌحرم على اإلنسان أن 

لرجعٌة هً المعتدة التً ٌجوز لزوجها أن ٌراجعها بؽٌر عمد؛ ٌخطب الرجعٌة ال تصرٌحاً، وال تعرٌضاً؛ وا
[ إلى أن لال: 2ٕٕألنها زوجة، كما لال تعالى: }والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة لروء{ ]البمرة: 

والتً تحل تصرٌحاً وتعرٌضاً هً البابن من زوجها بؽٌر الثبلث،  [ ؛2ٕٕ}وبعولتهن أحك بردهن{ ]البمرة: 
عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلن؛ فٌجوز لزوجها أن ٌخطبها كالمطلمة على 

ً كل مبانة لؽٌر زوجها؛ فٌجوز لؽٌر  ً ال تصرٌحا تعرٌضاً، وتصرٌحاً، وأن ٌتزوجها؛ والتً تباح تعرٌضا
 زوجها أن ٌعرض بخطبتها بدون تصرٌح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعرٌضاً ال تصرٌحاً.

ومن فوابد اآلٌة: جواز إضمار اإلنسان فً نفسه خطبة امرأة ال ٌجوز له التصرٌح بخطبتها؛ لموله  - ٖ
 تعالى: } أو أكننتم فً أنفسكم {.

ومنها: جواز ذكر اإلنسان المرأة المعتدة فً نفسه، ولؽٌره؛ لموله تعالى: } علم هللا أنكم ستذكرونهن  - ٗ
 ٌحدث ؼٌره: فبل بؤس به.« زوج امرأة فبلن المتوفى عنها زوجهاإننً أرٌد أن أت»{؛ فلو لال شخص: 

إذا انتهت عدتن فإننً »ومنها: أنه ال ٌجوز لئلنسان أن ٌواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فٌمول:  - ٘
 ؛ لموله تعالى: } ولكن ال تواعدهن سراً {.«سؤتزوجن

ول المعروؾ ؼٌر المنكر؛ لموله تعالى: } ومنها: أن التعرٌض بخطبة المتوفى عنها زوجها من الم - ٙ
 إال أن تمولوا لوالً معروفاً {.

ومنها: تحرٌم عمد النكاح فً أثناء العدة إال من زوجها؛ لموله تعالى: } وال تعزموا عمدة النكاح حتى  - 5
 ٌبلػ الكتاب أجله {.

                                                           
 .٘ٓٔ/ٔ(تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٔٗٙ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر ٕ)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
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: "فؤٌما شرط كان لٌس فً كتاب -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌتفرع على هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً أن النكاح باطل؛ لموله 
؛ فلو عمد (ٕ): "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد"-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولوله (ٔ)وإن كان مابة شرط" -هللا فهو باطل 

له  هل تحل -رحمهم هللا  -علٌها فً العدة فالعمد باطل؛ وهل له أن ٌتزوجها بعد انمضاء العدة؟ اختلؾ العلماء 
لزوال المانع؛ وهو لول الجمهور؛ أو ال تحل له عموبة له لتعجله الشًء لبل أوانه على وجه محرم؛ فً 

 ٌراه أصلح للعباد. المسؤلة لوالن؛ وٌنبؽً أن ٌرجع فً ذلن إلى حكم الحاكم فٌحكم بما
تعالى: } حتى ٌبلػ الكتاب ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى العناٌة بالعدة، وأنه ٌنبؽً أن تكتب؛ لموله  - 2
 أجله{.
ومنها: المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أسالٌب الببلؼة؛ لموله تعالى: } حتى ٌبلػ الكتاب أجله  - 4

{؛ ومن فوابد اإلجمال أن النفس تتطلع إلى بٌانه، وتحرص علٌه حتى تدركه؛ فإذا أدركت البٌان بعد اإلجمال 
 ً نفس اإلنسان، وال ٌنساه.كان ذلن أحرى بؤن ٌبمى العلم ف

ومنها: إحاطة علم هللا تعالى بكل شًء؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فاحذروه  - ٓٔ
.} 

 وٌتفرع على هذا: أن ال ٌضمر اإلنسان فً نفسه ما ال ٌرضاه هللا عّز وجّل.
ه األمور، والمواضٌع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر بمعنى تُثَنَّى فٌ -ومنها: أن هذا المرآن العظٌم مثانً  - ٔٔ

أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوؾ... وهكذا؛ ولد نص هللا على ذلن فمال تعالى: }هللا نزل أحسن 
وهو هذا المرآن؛ ومثاله فً هذه اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى لما  -[ ٖٕالحدٌث كتاباً متشابهاً مثانً{ ]الزمر: 

 ال: } واعلموا أن هللا ؼفور حلٌم {.حذَّر ل
؛ ولد ذكرنا فٌما سبك أن كل اسم « الحلٌم»و « الؽفور»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٕٔ

من أسماء هللا فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدٌاً فهو ٌتضمن الحكم؛ وإن كان ؼٌر متعّدٍ لم ٌتضمنه؛ وربما 
« المطابمة»ة االلتزام؛ ألن أنواع الداللة ثبلثة: مطابمة، وتضمن، والتزام؛ فـٌدل على أكثر من صفة بدالل

داللته على الزم خارج؛ « االلتزام»داللته على بعض معناه؛ و« التضمن»داللة اللفظ على جمٌع معناه؛ و
و على الخلك من أسماء هللا؛ داللته على الذات، والخلك: مطابمة؛ وداللته على الذات وحدها، أ« الخالك»مثل 

وحده: تضمن؛ وداللته على العلم، والمدرة: التزام؛ فبل ٌمكن أن ٌكون خالماً إال أن ٌكون عالماً لادراً؛ ألنه ال 
ٌخلك من ال ٌمدر؛ وال ٌخلك من ال ٌعلم؛ فبل بد أن ٌكون عالماً لادراً؛ ولهذا لال تعالى: }هللا الذي خلك سبع 

بٌنهن لتعلموا أن هللا على كل شًء لدٌر وأن هللا لد أحاط بكل شًء  سموات ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر
[ ؛ فذكر العلم، والمدرة بعد أن ذكر أنه خلك؛ وال ٌمكن أن ٌكون هنان خلك إال أن ٌعلم ٕٔعلماً{ ]الطبلق: 

 كٌؾ ٌخلك، وٌمدر على ذلن.
 المرآن

تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمتِّعُوُهنَّ َللَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ  }ََل ُجنَاَح َللَْيُكْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء َما لَمْ 
 [ٖٕٙ({ ]البمرة : َٖٕٙوَللَى اْلُمْمتِِر لََدُرهُ َمتَاًلا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َللَى اْلُمْحِسنِيَن )

 التفسٌر:
إن طلمتم النساء بعد العمد علٌهن، ولبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهًرا لهن،  -أٌها األزواج-ال إثم علٌكم 

ومتِّعوهن بشًء ٌنتفعن به جبًرا لهن، ودفعًا لوحشة الطبلق، وإزالة لؤلحماد. وهذه المتعة تجب بحسب حال 

                                                           
، 4ٖ5؛ وأخرجه مسلم صٖٕٙ٘: استعانة المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم ٖ، كتاب المكاتب، باب ٕٕٓ - ٕٔٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٗٓ٘ٔ[ 2] 554ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔكتاب العتك، باب 
؛ وأخرجه مسلم 45ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔالبخاري صأخرجه  (ٕ)

 ، واللفظ لمسلم.5ٔ2ٔ[ 2ٔ] 4ٖٗٗ: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث رلم 2، كتاب األلضٌة، باب 42ٖ - 42ٕص



ٕٔٓ 

 

ْدر ما ٌملكه، متاًعا على الوجه المعروؾ شرًعا، الرجل المطلِّك: على الؽنً لَْدر َسعَة رزله، وعلى الفمٌر لَ 
 وهو حك ثابت على الذٌن ٌحسنون إلى المطلمات وإلى أنفسهم بطاعة هللا.

فً سبب نزول اآلٌة  لال مجاهد: "نزلت فً رجل من األنصار تزوج امرأة من بنً حنٌفة ولم ٌسم لها 
: "أطلمتها؟ " لال: نعم إنً لم أجد نفمة. لال: "متعها بملنسوتن مهرا ثم طلمها لبل أن ٌمسها فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)أما إنها ال تساوي شٌبا، ولكن أردت أن أحًٌ سنة"
ٌُْكْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء{]المرة: [، أي:" ال ٌلزمكم شىء من المهر ٖٕٙلوله تعالى: لوله تعالى : }ال ُجنَاَح َعلَ

 .(ٕ)ساء"وؼٌره عند طبللكم للن
 .(ٖ)لال الشوكانً: " أي ال تبعة علٌكم بالمهر ونحوه إن طلمتم النساء على الصفة المذكورة"

{ ]البمرة :   .(ٗ)[، أي:" ما لم تجامعوهن"ٖٕٙلوله تعالى: }َما لَْم تََمسُّوُهنَّ
 .(٘)لال المراؼً:أي: " لبل الدخول بهن"

 .(ٙ)أخرجه عنه ابن جرٌرولرأ ابن مسعود: }من لبل أن تجامعوهن{، 
 :(5)[، على ثبلثة ألوالٖٕٙواختلؾ أهل العلم فً إعراب }ما{]البمرة:

 األول: هً مصدرٌة ظرفٌة بتمدٌر المضاؾ، أي: مدة عدم مسٌسكم.
والثانً: ونمل أبو البماء: أنها شرطٌة، من باب اعتراض الشرط على الشرط لٌكون الثانً لٌدا لؤلول كما 

تنً أن تحسن إلً أكرمن، أي: إن تؤتنً محسنا إلً، والمعنى: إن طلمتموهن ؼٌر ماسٌن لهن، فً لولن: إن تؤ
[ فهنا شرط فً 25، 2ٙومنها لوله تعالى: }فلوال إن كنتم ؼٌر مدٌنٌن  ترجعونها إن كنتم صادلٌن{ ]الوالعة: 

 شرط.
 والثالث: ولٌل إنها موصولة أي إن طلمتم النساء البلتً لم تمسوهن.

 المعنى واحد؛ ولكن االختبلؾ فً اإلعراب. وهللا أعلم. للت:
 :(2)[، لراءتانٖٕٙوفً لوله تعالى: }ما لم تََمسُّوُهنَّ {]البمرة:

 .(4)األولى: لرأ حمزة والكسابً: }تُماسوهن{، باأللؾ على المفاعلة، وكذلن فً "األحزاب"
ا ٌدل على ذلن لوله تعالى: من لبل وحجتهم: أن بدن كل واحد ٌمس بدن صاحبه وٌتماسان جمٌعا وأٌض

 [ وهو إجماع.ٖأن ٌتماسا ]المجادلة: 
{ بؽٌر األلؾ. وهً لراءة ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.  الثانٌة: } تََمسُّوُهنَّ

[، فجعل المّس من جانب واحد  وهو 5ٗواحتجوا بإجماعهم على لوله:}ولم ٌمسسنً بشر{ ]آل عمران: 
ألن أكثر األلفاظ فً هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كموله: }لم ٌطمثهن{ ]الرحمن: الرجل،  و

[ وأٌضا المراد من هذا المس: الؽشٌان، وذلن فعل الرجل، ٕ٘[ وكموله: }فانكحوهن بإذن أهلهن{ ]النساء: ٙ٘

                                                           
ابن ظفر نمله عنه ابن حجر، ولم اجد الخبر فً تفسٌر الطبري وابن كثٌر والسٌوطً، ، ربما كان هذا المول من تفسٌر 4ٙ٘/ٔ( العجاب: ٔ)

" وفٌه بدل لوله: "أطلمتها". وجوابه: "هل متعتها بشًء؟ " لال: ال ٖٕٔ/ ٔورأٌت مثله ؼٌر منسوب لمابل فً "تفسٌر مماتل بن سلٌمان" "
 .5ٓٔ/ٔ"، وانظر: تفسٌر الخازن: 54ٕ/ ٔلال: "متعها ... " إلخ ولد نمله ابن الجوزي فً زاده "

 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٕٕ٘/ٔ( نمبل عن: فتح المدٌر: ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 5)
 .5ٙٔ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٗٗ/ٙ ، ومفاتٌح الؽٌب:4ٔٔ-2ٔٔ/٘، وتفسٌر الطبري:2ٗٔ-2ٖٔ( انظر:السبعة: 2)
ةٍ تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوهُنَّ ( وهو لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تَ 4) ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّ َمسُّوهُنَّ فََما لَُكْم َعلَ

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِمٌبًل{ ]األحزاب :   [.4َٗوَسّرِ
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لظهار من لوله تعالى: }من لبل أن وٌدل فً اآلٌة الثانٌة على المراد من هذا المس الؽشٌان، وأما ما جاء فً ا
ٌتماسا{ فالمراد به المماسة التً هً ؼٌر الجماع وهً حرام فً الظهار، وبعض من لرأ: }تماسوهن{ لال: 

 .(ٔ)إنه بمعنى )تمسوهن(، ألن فاعل لد ٌراد به فعل، كموله: طارلت النعل، وعالبت اللص، وهو كثٌر
والمرآن بلسان عربً  -راد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب للت: إن كبل المولٌن بمعنًى واحد؛ والم 
أن ٌَُكنوا عما ٌستحٌا من ذكره صرٌحاً بما ٌدل علٌه؛ ولكل من المراءتٌن وجه كما سبك. وهللا تعالى  -مبٌن 
 أعلم.

 .(ٕ)[، أي:" أو توجبوا لهن صدالا واجبا"ٖٕٙلوله تعالى: }أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:
 .(ٖ)لال ابن عباس:"الفرٌضة : الصداق"

 .(ٗ)لال الدكتور دمحم الحجازي: أي:"ولبل أن تحددوا لهن صدالا"
 .(٘)لال المراؼً: " إال إذا سمٌتم لهن مهرا"

 .(ٙ)لال الزمخشري:" إال أن تفرضوا لهن فرٌضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفرٌضة تسمٌة المهر"
 .(5)المهر، وإن كان فً ذلن كسر لها، فإنه ٌنجبر بالمتعة"لال السعدي: " وفرض 

لال النسفً: "وذلن أن المطلمة ؼٌر الموطوءة لها نصؾ المسمى إن سمى لها مهر ، وإن لم ٌسم لها مهر 
 .(2)فلٌس لها نصؾ مهر المثل بل تجب المتعة"

 :  (4)وأصل )الفرض( فً اللؽة: الواجب ، كما لال الشاعر
ْجِم َكانَْت فَرِ  نَاُء فَِرٌَضةَ الرَّ  ٌَضةُ َما تَمُوُل ، َكَما       َكاَن الّزِ

ٌعنً : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلن لٌل : " فرض السلطان لفبلن ألفٌن، ٌعنً بذلن : 
 .(ٓٔ)أوجب له ذلن ، ورزله من الدٌوان

 . (ٔٔ) نوكما ٌمال : فرض السلطان لفبلن فً الفًء ، ٌعنً أوجب له ذل
 :(ٕٔ)[، وجوهاٖٕٙوذكر العلماء فً معنى}أو{ فً لوله تعالى:}أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:

 أحدها : أنها بمعنى)الواو(، أي: ولم تفرضوا لهن فرٌضة .
ا لال الراؼب: "و}أو{فى نحو هذا الموضع ٌفٌد ما ٌفٌد )الواو( على وجه ، وذان أنه إذا لٌل : " افعل كذ

إن جاءن زٌد أو عمرو ٌمتضً أن ٌفعله إن جاء أحدهما ، وال شن أنه ٌحتاج أن ٌفعله إذا جاءا جمٌعاً ، ألنه 
لد جاء أحدهما وزٌادة ، وعلى هذا لال النحوٌون : " جالس الحسٌن وابن سٌرٌن " ٌمتضً أنه إذا جالسهما ، 

ً أَْو َكفُوراً{ ]اإلنسان :  عز وجل : }َوال تُِطْع ِمْنُهمْ  -فمد امتثل ، وعلى هذا لوله ، ولوله : }َوإِْن (ٖٔ)[ٕٗآثِما

                                                           
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٕ( انظر: العجاب: ٔ)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٓٔ/٘(:ص 4ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الواضح: ٗ)
 .ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .2ٕٗ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
:  ٔ، وأمالً الشرٌؾ  ٘ٙٔ، واإلنصاؾ :  ٖ٘ٔ، ومشكل المرآن :  ٖٔٔ،  44:  ٔ( البٌت للنابؽة الجعدي، انظر: معانً المرآن للفراء 4)

 ، واللسان )زنا(. 2ٖٙ، وسمط الآللً :  5ٕٔ، والصاحبً :  ٕٙٔ
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٕ٘/ٔدٌر: ( انظر: فتح المٕٔ)
 [.ٕٓٓ/ٖ( أي: "وكفورا".]تفسٌر ابن المرطبً:ٖٔ)
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، فظاهر اآلٌة ٌمتضً (ٔ)[ُٖٗكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلؽَابِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء{]النساء:
 .(ٕ)فلها المتعة كاألمثلة المتمدمة"أنه لم ٌكن مسٌس أو لم ٌكن لها فرض أو لم ٌكن األمران ، 

لال الرازي: " وذكر كثٌر من المفسرٌن أن )أو( هاهنا بمعنى الواو، وٌرٌد: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
[ وأنت إذا تؤملت فٌما لخصناه علمت أن هذا التؤوٌل 5ٗٔلهن فرٌضة، كموله:} أَْو ٌَِزٌُدوَن{ ]الصافات: 

 .(ٖ)م"متكلؾ، بل خطؤ لطعا وهللا أعل
 والثانً : أن فً الكبلم حذفاً وتمدٌره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فرٌضة.

 والثالث: أنها بمعنى )إال(، والمعنى: إال أن تفرضوا.
 والرابع:أنها بمعنى )حتى(، أي: حتى تفرضوا.

[،أي: "أعطوهن ما ٌتمتعن ٖٕٙلبمرة:لوله تعالى: } َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى الُمْمتِر لََدُرهُ {]ا
 .(ٗ)به من أموالكم على حسب أحوالكم فً الؽنى واإللتار"

 .(٘)لال الطبري:أي " وأعطوهن ما ٌتمتعن به من أموالكم، على ألداركم ومنازلكم من الؽنى واإللتار"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر: "معناه: أعطوهن شٌبا ٌكون متاعا لهن"

ً إلٌها، وأما ؼٌر المدخول بها  (5)لال ابن حجر: " وهو ما ٌعطً الزوج المطلمة بعد طبللها إحسانا
 .(2)"فمتاعها ما فرض لها

 :(4)[، لراءتانٖٕٙوفً } لََدُرهُ{]البمرة:
 إحداهما:} لََدُرهُ{ بفتح الدال؛ لرأ بها ابن عامر وحمزة والكسابً وحفص عن عاصم.

 ابن كثٌر ونافع وأبً عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر.والثانٌة:} لَْدُرهُ { بسكونها؛ وهً لراءة 
لال ابن عثٌمٌن:" فعلى المراءة األولى ٌكون المعنى ما ٌمِدر علٌه؛ وعلى الثانٌة ٌكون المعنى بمَْدره، أي 

 .(ٓٔ)بمدر سعته"
 .(ٔٔ)و} اْلُموِسعِ {:" هو الؽنً الكثٌر المال؛ و} الُمْمتِر { هو الفمٌر الذي لٌس عنده شًء" 

 .(ٕٔ)لال ابن حجر: }اْلُموِسعِ{" أي: من ٌكون ذا سعة
 :(ٖٔ)واختلؾ فً لدر )المتعة( على ثبلثة ألاوٌل

أحدها : أن المتعة الخادم ، ودون ذلن الَوِرق ، ودون ذلن الكسوة ، وهو لول ابن عباس والشعبً وعامر 
 . (ٔ)والربٌع بن أنس ولتادة وعبدالرحمن بن عوؾ وابن سٌرٌن وابن شهاب

                                                           
 [.ٕٓٓ/ٖ(معناه "وجاء أحد منكم من الؽابط وأنتم مرضى أو مسافرون".]تفسٌر المرطبً: ٔ)

 [ وما كان مثله.ٙٗٔنعام : ومنه لوله : }إاِلَّ َما َحَملَْت ُظُهوُرهَُما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم{ ]األ
 .4ٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .5ٙٗ/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 ( أي: متاع المطلمة. 5)
 .4٘ٔ( الهدي: 2)
 .2ٗٔ( انظر: السبعة: 4)
 .2ٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 
 .2ٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 
 .٘ٙٗ/2( الفتح:ٕٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٕٔٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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 .(ٕ)والثانً : أنه لدر نصؾ صداق مثلها ، وهو لول أبً حنٌفة وأصحابه
 . (ٖ)والثالث : أنه ُممَدَّر باجتهاد الحاكم ، وهو لول الشافعً

والراجح هو المول األول، بؤن "الواجب من ذلن للمرأة المطلمة على الرجل على لدر عسره وٌسره ، كما 
الموسع لدره وعلى الممتر لدره " ، ال على لدر المرأة. ولو كان ذلن واجبا لال هللا تعالى ذكره : " على 

للمرأة على لدر صداق مثلها إلى لدر نصفه ، لم ٌكن لمٌله تعالى ذكره : " على الموسع لدره وعلى الممتر 
 .(ٗ)لدره " ، معنى مفهوم ولكان الكبلم : ومتعوهن على لدرهن ولدر نصؾ صداق أمثالهن"

 :(٘) [، على ألوالٖٕٙفً وجوب)المتعة( فً لوله تعالى:}ومتعوهن{]البمرة: واختلفوا
 أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلمة ، لعموم لوله تعالى : } َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن {

ًُّ لُْل ٕٔٗ]البمرة :  ٌَْن أَُمتِّْعُكنَّ [ ولموله تعالى : } ٌَا أٌََُّها النَّبِ ألْزَواِجَن إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ الدُّْنٌَا َوِزٌنَتََها فَتَعَالَ
ْحُكنَّ َسَراًحا َجِمٌبل { ]األحزاب :  وأبو  ،(ٙ)[ ولد كن مفروضا لهن ومدخوال بهن. لاله سعٌد بن جبٌر2َٕوأَُسّرِ

 .(4). وانتصر له الطبري(2)، والحسن(5)العالٌة
، وسعٌد بن (ٓٔ)انً: أنها واجبة لكل مطلمة إال ؼٌر المدخول بها ، فبل متعة لها. وهو لول ابن عمرالث
 .(٘ٔ)، وشرٌح(ٗٔ)، وابن ابً نجٌح(ٖٔ)، ونافع(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)المسٌب

الثالث: أنها حك لكل مطلمة ، ؼٌر أن منها ما ٌمضى به على المطلك ، ومنها ما ال ٌمضى به علٌه ، 
 . (ٙٔ)بٌنه وبٌن هللا إعطاإه. لاله الزهريوٌلزمه فٌما 

 .(5ٔ)الرابع: أنها ؼٌر واجبة ، وإنما األمر بها ندب وإرشاد ، وهو لول شرٌح

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕٔ-ٕٔٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
عة وجب لها . لال ابن كثٌر: "ذهب أبو حنٌفة ، رحمه هللا ، إلى أنه متى تنازع الزوجان فً ممدار المتٕٗٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)

 [.ٔٗٙ/ٔعلٌه نصؾ مهر مثلها".]تفسٌر ابن كثٌر: 
[: " ٌجب على الزوج نصؾ المهر إذا طلك زوجته لبل الدخول بها، وكان لد فرض لها 4ٙ-2ٙ/ٗوجاء فً موسوعة الفمه االسبلمً]

 صدالاً.
أة حسب ٌُْسر الزوج وعُْسره، لال هللا تعالى: }اَل وإن طلمها لبل الدخول، ولم ٌفرض لها صدالاً، فبل مهر لها، لكن تجب علٌه المتعة للمر

ٌُْكْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمتِِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا  ُجنَاَح َعلَ
أَْن ٌَْعفُوَن أَْو ٌَْعفَُو الَِّذي بٌَِِدِه ( َوإِْن َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم إاِلَّ ٖٕٙلَى اْلُمْحِسنٌَِن )عَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )ُعْمَدةُ النَِّكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى َوالَ  ٌْنَُكْم إِنَّ َّللاَّ  [".5ٖٕ - ٖٕٙ({ ]البمرة:5ٖٕ تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَ
ًَّ أن ٌكون ألله ٖ) ما ( وهو لول الشافعً فً الجدٌد : "ال ٌجبر الزوج على لدر معلوم ، إال على ألل ما ٌمع علٌه اسم المتعة، وأحب ذلن إل

المدٌم : ال أعرؾ فً المتعة لدًرا  إال أنً أستحسن ثبلثٌن درهًما ؛ لما روي عن ابن عمر ، رضً هللا تجزئ فٌه الصبلة. ولال فً 
 [.ٔٗٙ/ٔعنهما".]تفسٌر ابن كثٌر: 

 .ٕٗٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔوما بعدها، وتفسٌر ابن كثٌر:  ٕ٘ٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٔٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص 4ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٗٔ٘(، و)ٕٓٔ٘(، و)4ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٔٔ-ٕ٘ٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 4)
 .ٕٙٔ/٘(:ص ٕ٘ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٔ-ٕٙٔ/٘(:ص ٕٕٓ٘)-(5ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕٔ/٘(:ص ٕٕٕ٘و)(، ٕٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕٔ/٘(:ص ٖٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕٔ/٘(:ص ٕٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٔ-5ٕٔ/٘(:ص 5ٕٕ٘(، و)ٕٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٓٔ-2ٕٔ/٘(:ص ٖٕٓ٘(، و)4ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .4ٕٔ/٘(:ص ٖٖٕ٘)-(ٖٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
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 .(ٔ)الخامس : أنها واجبة لؽٌر المدخول بها إذا لم ٌُسّم لها صداق ، وهو لول الشافعً
فرضا للمطلمات ، إلى أن لول هللا لال الطبري: " وكؤن لابلً هذا المول ذهبوا فً تركهم إٌجاب المتعة 

تعالى ذكره : " حما على المحسنٌن " ، ولوله : " حما على المتمٌن " ، داللة على أنها لو كانت واجبة وجوب 
الحموق البلزمة األموال بكل حال ، لم ٌخصص المتمون والمحسنون بؤنها حك علٌهم دون ؼٌرهم ، بل كان 

ناس، وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلمة المفروض لها الصداق ، ٌكون ذلن معموما به كل أحد من ال
فإنهم اعتلوا بؤن هللا تعالى ذكره لما لال : " وللمطلمات متاع بالمعروؾ حما على المتمٌن " ، كان ذلن دلٌبل 

. فلما لال : " على أن لن مطلمة متاعا سوى من استحدثناه هللا تعالى ذكره فً كتابه أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
وإذ طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما فرضتم " ، كان فً ذلن دلٌل عندهم 
على أن حمها النصؾ مما فرض لها ، ألن المتعة جعلها هللا فً اآلٌة التً لبلها عندهم ، لؽٌر المفروض لها. 

لمفروض لها ، أن حكمها ؼٌر حكم التً لم ٌفرض لها إذا فكان معلوما عندهم بخصوص هللا بالمتعة ؼٌر ا
 .(ٕ)طلمها لبل المسٌس ،  فٌما لها على الزوج من الحموق"

والراجح هو لول من لال : " لكل مطلمة متعة، ألن هللا تعالى ذكره لال : }وللمطلمات متاع بالمعروؾ 
م ٌخصص منهن بعضا دون بعض. فلٌس ألحد حما على المتمٌن{، فجعل هللا تعالى ذكره ذلن لكل مطلمة ، ول

 .(ٖ)إحالة ظاهر تنزٌل عام ، إلى باطن خاص ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها"
ً على ٖٕٙلوله تعالى:} َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌِن{]البمرة: ً بالمعروؾ حمّا [، أي: " تمتٌعا

 .(ٗ)المإمنٌن المحسنٌن"
"وجعل هذه المتعة حما واجبا على من ٌرٌد اإلحسان فً معاملة المرأة بما ٌتعارفه الناس لال المراؼً: 

 .(٘)بٌنهم"
 .(ٙ)لال البؽوي: " أي: بما أمركم هللا به من ؼٌر ظلم"

 .(5)لال المرطبً: " أي ٌحك ذلن علٌهم حما"
 .(2)لال ابن حجر: " المتاع: ما ٌتمتع به، أي: ٌنتفع"

{ أي على فاعلً اإلحسان، و)اإلحسان( هنا ما كان موافماً للشرع؛ فإذا لرن بـ)العدل( صار و}اْلُمْحِسنٌِنَ 
المراد بـ)اإلحسان( الفضل الزابد على العدل، كما فً لوله تعالى: }إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان{ ]النحل: 

وتارة ٌراد به ما زاد على الواجب؛ ؛ -ولو كان شٌباً واجباً  -[ ؛ فـ)اإلحسان( تارة ٌراد به موافمة الشرع 4ٓ
 .(4) «العدل»وهذا إذا لُرن بـ

وذكر العلماء بؤن " الحكمة فً شرع هذه المتعة، أن فً الطبلق لبل الدخول امتهانا وسوء سمعة لها ، 
ألن فٌه إٌهاما للناس بؤن الزوج ما طلمها إال ولد رابه شىء من أخبللها ، فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول 
هذه الؽضاضة ، وٌكون ذلن شهادة لها بؤن سبب الطبلق كان من لبله ال من لبلها وال علة فٌها ، فتحتفظ بما 

                                                           
 .4ٖٖ-5ٖٖ/ٔالشافعً: ( انظر: تفسٌر ٔ)
 .ٖٓٔ-4ٕٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٓٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٔٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٕٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 5ٕٔٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: 4ٕٔ/ٕ، وانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 4٘ٔ( الهدي: 2)

، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 54ٕ/ٔأ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٔٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 2ٙٙ، الماموس المحٌط للفٌروزآبادي: 4ٖٕ/٘
 . ٖٖٙ، التولٌؾ على مهمات التعارٌؾ للمناوي: ٔٙٗ، المفردات للراؼب: ٘ٙٔ/٘
 .2ٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
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كان لها من صٌت وشهرة طٌبة، وٌتسامع الناس وٌمولون إن فبلنا أعطى فبلنة كذا وكذا فهو لم ٌطلمها إال 
ها شىء ، فٌكون ذلن كالمرهم لجرح لعذر وهو معترؾ بفضلها ، ال أنه رأى فٌها عٌبا ، أو رابه من أمر

 الملب ، وجبر وحشة الطبلق.
 .(ٔ)ولد أثر عن الحسن السبط، أنه متّع إحدى زوجاته بعشرة آالؾ درهم فمالت: "متاع للٌل من حبٌب مفارق"

 الفوابد:
طلمتم من فوابد اآلٌة: جواز طبلق الرجل امرأته لبل أن ٌمسها؛ لموله تعالى: } ال جناح علٌكم إن  - ٔ

النساء ما لم تمسوهن {؛ وربما ٌشعر لوله تعالى: } ال جناح { أن األولى عدم ذلن؛ ألن طبلله إٌاها لبل أن 
ٌمسها ولد خطبها، ولدم إلٌها الصداق فٌه شًء على المرأة، وؼضاضة، وإن كان اإلنسان لد ٌتؤمل فً أمره، 

 ً  متعجبلً. وتضطره األمور إلى الطبلق فإنه ال ٌنبؽً أن ٌكون متسرعا
 ومنها: إطبلق المس على الجماع؛ لموله تعالى: } ما لم تمسوهن {. - ٕ
ومنها: أنه ٌجوز لئلنسان أن ٌتزوج المرأة ببل تسمٌة مهر؛ لموله تعالى: } أو تفرضوا { ٌعنً: ما لم  - ٖ

من ٌرى أن النكاح تفرضوا لهن فرٌضة؛ ولد اختلؾ العلماء فٌما إذا تزوج المرأة، وشرط أال مهر لها؛ فمنهم 
وهو اختٌار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ وهو الراجح؛ ألن هللا اشترط للحل المال؛ لال تعالى:  -ؼٌر صحٌح 

                                                           
، وتفسٌر البؽوي: ٔٗٙ/ٔ، من طرٌك عبد الرزاق به، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٔ/٘(:صٕٙٓ٘(رواه الطبري بنحوه فً تفسٌره)ٔ)

 . . ولد ذكر ؼٌر واحد من أهل العلم أن الحسن بن علً رضً هللا عنهما كان كثٌر التزوج ، كثٌر التطلٌكٔٗٗ/ٔ
ر التزوج ، وكان ال ٌفارله أربع حرابر ، وكان مطبللا ، مصدالا ، ٌمال إنه أحصن سبعٌن لالوا : وكان كثٌ ": لال ابن كثٌر رحمه هللا 

  (.ٕٗ/2امرأة " انتهى من "البداٌة والنهاٌة" )
( ، ٕٔ٘/ ٖٔ( ، وٌنظر أٌضا : "تارٌخ دمشك" البن عساكر )ٖٕ٘/ ٖوذكرا نحوا من هذا الذهبً رحمه هللا فً "سٌر أعبلم النببلء" )

 (.2ٓٗ/ ٔ( ، "محاضرات األدباء" ، للراؼب األصفهانً )5ٖ/ ٗبلم" للذهبً )"تارٌخ اإلس
ولكن ال بد لنا أن نعلم أن كثٌرا من مروٌات التارٌخ ال تصح ، ولذلن ٌجب علٌنا أن نكون منها على حذر ، وخاصة إذا كانت تخص أحدا 

 . من أعبلم اإلسبلم وسادات المسلمٌن
 (" "ولٌعلِم الطالُب أنَّ الّسٌََرا تَجَمُع ما صحَّ وما لْد أُْنكَرا".ًٔ "ألفٌة السٌرة" )ص: لال الحافظ العرالً رحمه هللا ف

على أن حاجة التارٌخ إلى معرفة أحوال ناللً الولابع التارٌخٌة ، أشد من حاجة الحدٌث  "  : ولال الشٌخ عبد الرحمن المعلمً رحمه هللا
 (.ٕٗعلم الرجال وأهمٌته" )ص: . خ أكثر " انتهىإلى ذلن ؛ فإن الكذب والتساهل فً التارٌ

وما ورد من كون الحسن بن علً رضً هللا عنهما كان لد تزوج بؤكثر من سبعٌن امرأة ، أو تسعٌن ، ونحو ذلن من الرواٌات ، لم نمؾ  
  . على إسناد تموم به الحجة لشًء منها ، فٌنبؽً التولؾ فً لبولها ، والترٌث فً التعوٌل علٌها

ولد ذكر المإرخون أن من زوجاته ، خولة  " (:5ٕمول الدكتور علً دمحم الصبلبً فً كتابه عن الحسن بن علً رضً هللا عنه ) ص: ٌ
الفزازٌة ، وجعدة بنت األشعث ، وعابشة الخثعمٌة ، وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبٌد هللا التمٌمً ، وأم بشٌر بنت أبً مسعود األنصاري ، 

رحمن بن أبً بكر ، وأم عبد هللا وهً بنت الشلٌل بن عبد هللا أخو جرٌر البجلً وامرأة من بنً ثمٌؾ وامرأة من بنً وهند بنت عبد ال
عمرو بن أهٌم المنمري ، وامرأة من بنً شٌبان من آل همام بن مرة . وربما تجاوز هذا العدد بملٌل ، وهو كما ترى ال ٌمّت إلى الكثرة 

 . العصرالمزعومة بصلة ، بعرؾ ذلن 
وأما ما رواه رواة األثر ، فً كونه تزوج سبعٌن ، وفً بعض الرواٌات تسعٌن ، والبعض اآلخر مابتٌن وخمسٌن ، والبعض اآلخر ثبلثمابة 

ثم شرع فً تخرٌج   " ... : ، وروي ؼٌر هذا ؛ إال أنه من الشذوذ بمكان ، وهذه الكثرة المزعومة موضوعة . وأما الرواٌات فهً كالتالً
إن الرواٌات  (: "ٖٔ(. ثم لال حفظه هللا )ص: ٖٔ – 2ٕذه المروٌات وبٌان ضعفها ووهابها ، فانظره فً المصدر السابك ) ص ه

 التارٌخٌة التً تشٌر إلى األعداد الخٌالٌة فً زواج الحسن بن علً رضً هللا عنه ال تثبت من حٌث اإلسناد ، وبالتالً ال تصلح لبلعتماد
 ."والطعون التً حامت حولهاعلٌها نظراً للشبه 

"ومن هنا تتضح أهمٌة علم الجرح والتعدٌل والحكم على الرواٌات والدور العظٌم الذي لام به علماء الحدٌث فً بٌان زٌؾ  : إلى أن لال
 . مثل هذه األخبار

صحٌحها من سمٌمها ، فٌمدموا لؤلمة خدمة ولذلن ننصح الباحثٌن فً تارٌخ صدر اإلسبلم باالهتمام بنمد مثل هذه الرواٌات ، حتى ٌمٌزوا 
جلٌلة وال ٌتورطوا مثل ما تورط فٌه بعض السادة الذٌن ال نشن فً نواٌاهم، بسبب اعتمادهم فً بحوثهم على الرواٌات الضعٌفة 

 . والموضوعة " انتهى
أحصن سبعٌن امرأة " فتصدٌره الكبلم بصٌؽة ولعل الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا أشار إلى أن ما ورد فً ذلن لم ٌصح بموله : " ٌمال إنه 
 . وهللا تعالى أعلم . التمرٌض مشعر بعدم الثبوت ، أو على األلل بعدم الولوؾ على إسناد تموم به الحجة فً ذلن
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[ ؛ وألن النكاح إذا شرط فٌه عدم المهر صار ٕٗ}وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتؽوا بؤموالكم{ ]النساء: 
؛ والحال ال تخلو من ثبلثة أمور: إما أن ٌشترط المهر وٌعٌَّن؛ بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص

وإما أن ٌسكت عنه؛ وإما أن ٌشترط عدمه؛ ففً الحال األولى ٌكون النكاح صحٌحاً، وال نزاع فٌه؛ وفً 
 الثانٌة النكاح صحٌح، ولها مهر المثل؛ وفً الثالثة موضع خبلؾ بٌن أهل العلم؛ وسبك بٌان الراجح.

ومن فوابد اآلٌة: وجوب المتعة على من طلك لبل الدخول، ولم ٌسم لها مهراً؛ لموله تعالى: }  - ٗ
 ومتعوهن{.

ومنها: أن ظاهر اآلٌة الكرٌمة أنه إذا خبل بها، ولم ٌمسها لم ٌكن علٌه إال المتعة؛ لكن الصحابة  - ٘
 مثل إذا خبل بها، ولم ٌسم لها صدالاً.ألحموا الخلوة بها بالمسٌس فً وجوب العدة؛ ولٌاس ذلن وجوب مهر ال

ومنها: أن العبرة فً المتعة حاُل الزوج: إن كان موسراً فعلٌه لدره؛ وإن كان معسراً فعلٌه لدره؛  - ٙ
 لموله تعالى: } على الموسع لدره وعلى الممتر لدره {.

وعلى الممتر لدره {؛ وهذه ومنها: امتناع التكلٌؾ بما ال ٌطاق؛ لموله تعالى: } على الموسع لدره  - 5
 [ .2ٕٙالماعدة دل علٌها المرآن فً عدة مواضع؛ منها لوله تعالى: }ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها{ ]البمرة: 

ومنها: مراعاة األحوال فً األحكام؛ فٌثبت فً كل حال ما ٌناسبها؛ لموله تعالى: } على الموسع لدره  - 2
 وعلى الممتر لدره {.

 ن للعرؾ اعتباراً شرعٌاً؛ لموله تعالى: } متاعاً بالمعروؾ {.ومنها: أ - 4
ومنها: أن الحك إما أن ٌكون فً األخبار، أو ٌكون فً األحكام؛ فإن كان فً األخبار فهو الصدق؛  - ٓٔ

وإن كان فً األحكام فهو العدل؛ ولد ٌجمع بٌن العدل وبٌن الصدق، فٌحمل الصدق على الخبر؛ والعدل على 
 [ .٘ٔٔمثل لوله تعالى: }وتمت كلمة ربن صدلاً وعداًل{ ]األنعام:  األحكام،

 المرآن
ْن يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو }َوإِْن َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم إَِلَّ أَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )الَِّذع بِيَِدِه ُلْمَدةُ النِّكَ  ({ 2ٖٕاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى َوََل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم إِنَّ َّللاَّ
 [2ٖٕ]البمرة : 

 التفسٌر:
وإن طلَّمتم النساء بعد العمد علٌهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فٌجب علٌكم 

نصؾ المهر المتفك علٌه، إال أْن تُساِمح المطلمات، فٌتركن نصؾ المهر المستحك لهن، أو ٌسمح أن تعطوهن 
الزوج بؤن ٌترن للمطلمة المهر كله، وتسامحكم أٌها الرجال والنساء ألرب إلى خشٌة هللا وطاعته، وال تنسوا 

سامح فً الحموق. إن هللا بما الفضل واإلحسان بٌنكم، وهو إعطاء ما لٌس بواجب علٌكم، والت -أٌها الناس-
بكم فً المعروؾ، وٌحثُّكم على الفضل.  تعملون بصٌر، ٌُرّؼِ

 :(ٔ)اختلؾ أهل العلم فً هذه اآلٌة على ثبلثة ألوال
أحدها: لالت فرلة منها مالن وؼٌره : إنها مخرجة المطلمة بعد الفرض من حكم التمتع ؛ إذ ٌتناولها لوله 

 }  . تعالى : }َوَمتِّعُوُهنَّ
والثانً: أنه نسخت هذه اآلٌة اآلٌة التً فً )األحزاب(:} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ 

{]سورة  ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوُهنَّ [، ألن تلن 4ٗاب : األحزَطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَ
 .(ٕ)تضمنت تمتٌع كل من لم ٌدخل بها.  وهذا لول سعٌد بن المسٌب

                                                           
 .ٖٕٓ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٕٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .5ٕٔ-ٕٙٔ/٘(:صٕٕٓ٘)-(5ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
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والثالث: أنه نسخت هذه اآلٌة اآلٌة التً لبلها، إذا كان لم ٌدخل بها ولد كان سمى لها صدالا ، فجعل لها 
 .(ٔ)النصؾ وال متاع لها. وهذا لول لتادة

 .(ٕ)إذ شروط النسخ ؼٌر موجودة والجمع ممكن" لال المرطبً: "لول سعٌد ولتادة فٌه نظر ؛
[ ٕٔٗولال ابن الماسم : "كان المتاع لكل مطلمة بموله تعالى : } َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِؾ{ ]البمرة : 

 ولؽٌر المدخول بها باآلٌة التً فً سورة "األحزاب" فاستثنى هللا تعالى المفروض لها لبل الدخول بها بهذه
اآلٌة ، وأثبت للمفروض لها نصؾ ما فرض فمط. ولال فرٌك من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلمة 
عموما ، وهذه اآلٌة إنما بٌنت أن المفروض لها تؤخذ نصؾ ما فرض لها ، ولم ٌعن باآلٌة إسماط متعتها ، بل 

 .(ٖ)لها المتعة ونصؾ المفروض"
{ ]البمرة:لوله تعالى:}َوإِن َطلَّْمتُُموهُ   .(ٗ)[،" أي: وإِذا طلمتموهن لبل الجماع"5ٖٕنَّ ِمن لَْبِل أَن تََمسُّوُهنَّ

{ عن المجامعة، تؤدٌبا للعباد فً اختٌار أحسن األلفاظ  لال أبو مسلم: "وإنما كنى تعالى بموله: }تََمسُّوُهنَّ
 .(٘)فٌما ٌتخاطبون به"

 .(ٙ)ما، فً اآلٌة السابمةوفً لراءة: }تماسوهن{، وسبك توجٌههما، ومعناه
 .(5)[، أي "ولد كنتم ذكرتم لهنَّ مهراً معٌناً"5ٖٕلوله تعالى: }َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً{]البمرة:

 .(2)لال الماسمً: أي: "سمٌتم لهن مهرا ممّدرا"
 .(4)لهّن من المهر"[، أي: " فلهّن نصؾ ما سمٌتم 5ٖٕلوله تعالى :} فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم{]البمرة:

 .(ٓٔ)لال المرطبً: "أي: فالواجب نصؾ ما فرضتم من المهر، فالنصؾ للزوج والنصؾ للمرأة بإجماع "
 .(ٔٔ)لال الشوكانً:"وهذا مجمع علٌه"

 :(ٕٔ)[ على وجوه5ٖٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} فَنِْصُؾ {]البمرة:
 األول: لرأ الجمهور } فَنِْصُؾ { بالرفع. 

 الثانً:ولرأت فرلة } فَنِْصَؾ{ بنصب )الفاء(؛ المعنى: فادفعوا نصؾ. 
 الثالث: ولرأ علً بن أبً طالب وزٌد بن ثابت } فَنُْصُؾ{ بضم )النون( فً جمٌع المرآن، وهً لؽة. 

الرابع: وكذلن روى األصمعً لراءة عن أبً عمرو بن العبلء ٌمال : )نصؾ ونصؾ ونصٌؾ( لؽات 
، أي (ٖٔ)؛ وفً الحدٌث : " لو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهبا ما بلػ مد أحدهم وال نصٌفه" ثبلث فً )النصؾ(

 نصفه. والنصٌؾ أٌضا المناع.
 .(ٗٔ)[، أي:" إال أن ٌعفو المطلمات عن أخذ النصؾ كله أو بعضه"5ٖٕلوله تعالى:}إاِلَّ أَْن ٌَْعفُوَن{]البمرة:

                                                           
 .ٕٗٔ/٘(:ص4ٕٗ٘تفسٌر الطبري) ( انظر:ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٕٓ/ٖ، ونمله المرطبً بتماه، انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٖٖ/ٕ( المدونة: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٙٔ/ٖابن عثٌمٌن: ، وتفسٌر 5ٗٗ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 4ٔٔ-2ٔٔ/٘، وتفسٌر الطبري:2ٗٔ-2ٖٔ( انظر:السبعة: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .ٕٗٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٕٗٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 سعٌد..  من حدٌث ابً ٗٙ/ٖ(:صٕٗٔٔٔ، ومسند اإلمام أحمد)ٖٖٗٔ/ٖ(: ص5ٖٓٗ( صحٌح البخاري)ٖٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
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، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وابن عباس(ٕ)روي نحوه عن عكرمة، و(ٔ)لال الضحان : "المرأة تترن الذي لها"
، (ٕٔ)، وابن المسٌب(ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)، وأبً صالح(4)، والزهري(2)، والسدي(5)، ونافع(ٙ)، وشرٌح(٘)والربٌع

 .(ٗٔ)وسفٌان ،(ٖٔ)وابن زٌد
 .(٘ٔ)لال البؽوي: " إال أن تترن المرأة نصٌبها فٌعود جمٌع الصداق إلى الزوج"

 .(ٙٔ)" إاِل إِذا أسمطت المطلّمة حمها" لال الصابونً:
لال الماسمً: أي:"المطلمات عن أزواجهن فبل ٌطالبنهم بنصؾ المهر، تمول المرأة: ما رآنً وال خدمته 

 .(5ٔ)وال استمتع بً فكٌؾ آخذ منه شٌبا..؟"
 .(2ٔ)لا المراؼً: " وحك اإلسماط إنما ٌكون للمرأة البالؽة الرشٌدة"

[، وذكروا 5ٖٕالتفسٌر فٌمن عنى هللا تعالى ذكره بموله:}الَِّذي بٌَِِدِه ُعْمَدةُ النَِّكاحِ{ ]البمرة:ولد اختلؾ أهل 
 :(4ٔ)فٌه ثبلثة ألاوٌل

، وطاووس ، (ٕٔ)، ومجاهد(ٕٓ)أحدها : أن الذي بٌده عمدة النكاح هو الولً ، وهو لول ابن عباس
 ،(2ٕ)، واألسود بن زٌد، وعطاء(5ٕ)وإبراهٌم (ٕٙ)، وعلممة(ٕ٘)والسدي ،(ٕٗ)، ومعمر(ٖٕ)، وعكرمة(ٕٕ)والحسن
 . (٘( )ٗ)والزهري (ٖ)، ومالن(ٕ)، وربٌعة(ٔ)وزٌد ،(ٖٓ)وشرٌح فً أحد لولٌه وأبً صالح ،(4ٕ)والشعبً

                                                           
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٕٗ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص ٕ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص 5ٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/٘(:ص 2ٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕٓٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕٔٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٖٕٙ٘(، و)ٕٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٖٕ٘٘(انظر:  تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٗٔ/٘(:ص ٕ٘ٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص ٕٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص 5ٕٔ٘تفسٌر الطبري)(انظر: ٖٔ)
 .٘ٗٔ/٘(:ص 5ٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٔ)
 .5ٖٓ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٙٗٔ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 4ٔ)
 .ٙٗٔ/٘(:ص 5ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .4ٗٔ/٘(:ص ٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٗٔ/٘(:ص 4ٕٗ٘)-(4ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .ٓ٘ٔ-4ٗٔ/٘(:ص ٕٖٔ٘(، و)ٖٔٔ٘(، و)ٖٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .4ٗٔ/٘(:ص ٖٔٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
 .4ٗٔ/٘(:ص ٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘)
 .ٙٗٔ/٘(:ص 54ٕ٘)-(5ٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ)
 .2ٗٔ/٘(:ص 4ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٕ)
 .4ٗٔ/٘(:ص 42ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٕ)
 .4ٗٔ/٘(:ص 45ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4ٕ)
 .4ٗٔ/٘(:ص 44ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٓ)
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ومعنى اآلٌة:" ومعنى اآلٌة : أو ٌترن ، الذي ٌلً على المرأة عمد نكاحها من أولٌابها ، للزوج النصؾ 
 .(ٙ)مسٌسه فٌصفح له عنه ، إن كانت الجارٌة ممن ال ٌجوز لها أمر فً مالها"الذي وجب للمطلمة علٌه لبل 

، (ٓٔ)، وسعٌد بن المسٌب-فً احد لولٌه-(4)، وابن عباس(2)، وشرٌح(5)الثانً : هو الزوج، وبه لال: علً
، (ٙٔ)، وأبو حذٌفة، وطاوس(٘ٔ)، وعامر(ٗٔ)، وأٌوب(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، ودمحم بن سٌرٌن (ٔٔ)وجبٌر بن مطعم

وسعٌد بن  (ٕٔ)، وسفٌان(ٕٓ)، والضحان(4ٔ)والربٌع ،(2ٔ)، والشعبً ونافع(5ٔ)ودمحم بن كعب المرظً
 .(ٖٕ( )ٕٕ)عبدالعزٌز

                                                                                                                                                                                             
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 2ٖٓ٘(، و)5ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 2ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص 4ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓ٘ٔ/٘(:ص ٖٓٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
(وهو ما ذهب إلٌه النحاس والزمخشري وابن المنٌر وابن عطٌة. وفً هذا المول لوة وضعؾ، فموته: أن معنى العفو فٌه معمول؛ ألن ٘)

المهر، وأما ضعفه فمن جهتٌن: األولى: أن عمدة النكاح لٌست بٌد الولً بل بٌد الولً ٌتنازل وٌتسامح للزوج عن النصؾ الذي دفعه من 
، جامع البٌان ٘٘ٔ/ٔالزوج، والثانٌة: أنه لٌس للولً أن ٌعفو عن الزوج بما ال ٌملكه بل تملكه مولٌته. انظر: معانً المرآن للفراء: 

أ، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 2ٕٗ/ٕ: -رةالمسم الثانً من سورة البم-، تفسٌر ابن أبً حاتم2٘ٔ/٘للطبري: 
، الكشاؾ للزمخشري: ٕٖ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٕ٘/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 4ٖٔ/ٔب، معانً المرآن للزجاج: ٙٗٔ/ٔ
، زاد المسٌر ٖ٘ٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب للرازي:  25ٕ-2ٕٙ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 5ٖ٘/ٔالبن المنٌر: -، اإلنصاؾ بحاشٌة الكشاؾ5ٖ٘/ٔ

، تفسٌر المرآن العظٌم البن 5ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5ٕٓ-ٕٙٓ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٕٔ/ٔالبن الجوزي: 
، إرشاد العمل السلٌم ٕٙٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 2ٙ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٕٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖ٘/ٔكثٌر: 

 ، وؼٌرها.ٖٙٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 54ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔألبً السعود: 
 .ٙٗٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٔ٘ٔ/٘(:ص ٖٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/٘(:ص5ٖٖ٘)-(2ٕٖ٘، و)ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/٘(:ص ٖٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص 5ٖٔ٘ظر: تفسٌر الطبري)( ان4)
 .ٗ٘ٔ/٘(:ص 2ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘(:ص ٕٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘(:ص ٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗ٘ٔ/٘(:ص ٖٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .٘٘ٔ/٘(:ص ٖٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/٘(:ص 5ٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص 4ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص ٖٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘(:ص ٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5٘ٔ/٘(:ص ٖٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .5٘ٔ/٘(:ص ٖٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5٘ٔ/٘(:ص 5ٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2٘ٔ/٘(:ص ٖٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
( وهو اختٌار الفراء وابن جرٌر والواحدي وابن الجوزي والبٌضاوي والشوكانً. وفً هذا المول لوة وضعؾ أٌضاً، فموته: أن الذي ٖٕ)

 بٌده عمدة النكاح حمٌمة هو الزوج؛ ألنه هو الذي إلٌه رفعه بالطبلق، وأما ضعفه: فلكون العفو منه ؼٌر معمول، وما ذكر من أن المراد
نً بعفوه أن ٌعطٌها بمٌة المهر لٌكون كامبلً فؽٌر ظاهر؛ ألن العفو ال ٌطلك على الزٌادة واإلحسان بل على التنازل والمسامحة. انظر: معا

، الكشؾ والبٌان 2ٕٗ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم2٘ٔ/٘، جامع البٌان للطبري: ٘٘ٔ/ٔالمرآن للفراء: 
، المحرر الوجٌز ٖٕ٘/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 4ٖٔ/ٔب، معانً المرآن للزجاج: ٙٗٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ للثعلبً:

 25ٕ-2ٕٙ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 5ٖ٘/ٔالبن المنٌر: -، اإلنصاؾ بحاشٌة الكشاؾ5ٖ٘/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٕٖ٘/ٕالبن عطٌة: 
، النكت والعٌون 5ٕٓ-ٕٙٓ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٕٔ/ٔلمسٌر البن الجوزي: ، زاد اٖ٘ٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب للرازي: 

، أنوار 2ٙ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٕٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٖٓ/ٔللماوردي: 
، التحرٌر والتنوٌر البن 54ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔ ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود:ٕٙٔ/ٔالتنزٌل للبٌضاوي: 



ٕٔٔ 

 

 .(ٔ)لالوا :" ومعنى ذلن : أو ٌعفو الذي بٌده نكاح المرأة فٌعطٌها الصداق كامبل"
ة النكاح " ، الزوج ، ٌعفو أو تعفو وروي عن عمرو بن شعٌب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " الذي بٌده عمد

"(ٕ). 
 .(ٖ)والثالث : هو أبو بكر ، والسٌد فً أمته ، وهو لول مالن

 والراجح هو المول األول، أي: أن الممصود به هو )الزوج(، وذلن ألمور منها: 
 أوال: أن الزوج هو الذي بٌده عمدة النكاح حمٌمة.

 والثانً: أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالن مطلك التصرؾ فً ماله بخبلؾ الولً. 
والثالث: بخصوص تسمٌة الزٌادة عفواً وإن كان بخبلؾ الظاهر لكن لما كان الؽالب على األزواج أنهم 

بعدم مطالبتها ٌسولون المهر كامبلً عند العمد كان العفو معموالً؛ ألن الزوج على هذه الحال ترن النصؾ لها 
 بالنصؾ واسترجاعه منها.

ٌْنَُكْم{ ٌدل على أنه الزوج؛ ألن الفضل ٌكون  والرابع: أن لوله تعالى فً آخر اآلٌة: }َوال تَنَسُوا اْلفَْضَل بَ
 .(ٗ) فً هبة اإلنسان مال نفسه ال مال ؼٌره

لنكاح ربط بٌن الزوجٌن، كما تربط لال ابن عثٌمٌن: "وفً لوله تعالى: } ُعْمَدةُ النِّكاحِ{ إشارة إلى أن ا
 .(٘)العمدة بٌن طرفً الحبل"

 .(ٙ)[، أي: "وعفو بعضكم عن بعض ألرب للتموى"5ٖٕلوله تعالى: }َوأَن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{]البمرة:
 .(5)لال الخازن:" وعفو بعضكم عن بعض أٌها الرجال والنساء ألرب إلى حصول التموى"

ي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خٌر له ، وعفو المرأة بإسماط كله خٌر لها أو لال النسفً: " أ
 .(2)لؤلزواج"

لال المراؼً:" أي إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتّمى ، فؤحٌانا تكون المصلحة فً عفو الرجل 
عن النصؾ اآلخر ، وأحٌانا فً عفو المرأة عن النصؾ الواجب لها ، ألن الطبلق لد ٌكون من لبله ببل سبب 

ة فً كل أمر ، إذ العفو أكثر ثوابا داع منها ، ولد ٌكون بالعكس، و المراد بالتموى هنا تموى َّللّا المطلوب

                                                                                                                                                                                             
، وؼٌرها. ولد نص على أن اآلٌة من المجمل المركب جماعة من أهل العلم، انظر: شرح الكوكب المنٌر البن النجار: ٖٙٗ/ٕعاشور: 

 . 2ٔٔ، روضة الناظر البن لدامة: ٕٖٙ/ٔ، المستصفى للؽزالً: ٙٔٗ/ٖ
 .ٔ٘ٔ/٘الطبري: ( تفسٌر ٔ)
: " لال ابن أبً حاتم : ذكر ابن لهٌعة ، حدثنً عمرو  5ٗ٘ - 5ٖ٘:  ٔ، لال ابن كثٌر فً تفسٌره 5٘ٔ/٘(:صٖ٘٘٘(أخرجه الطبري)ٕ)

ن لهٌعة ، ولد وهكذا أسنده ابن مردوٌه من حدٌث عبد هللا ب -بن شعٌب عن أبٌه عن جده عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ولى عمدة النكاح ، الزوج 
 فذكره ، ولم ٌمل عن أبٌه عن جده " . -أسنده ابن جرٌر عن ابن لهٌعة ، عن عمرو بن شعٌب أن رسول هللا . . . 

: " وروي عن ابن لهٌعة عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ولى عمدة النكاح  ٕٕ٘ - ٕٔ٘:  2ولال البٌهمً فً السنن 
 . لال البٌهمً : " وهذا ؼٌر محفوظ ، وابن لهٌعة ؼٌر محتج به ، وهللا أعلم " . الزوج

، أخرجه عن المثنى لال ، حدثنا إسحاق لال ، حدثنا دمحم بن حرب لال ، حدثنا ابن لهٌعة ، عن عمرو 5٘ٔ/٘والحدٌث فً تفسٌر الطبري: 
 بن شعٌب.

 .5ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
. واختاره ابن عثٌمٌن لاببل: " وألنه إذا لٌل: هو الزوج صار العفو من جانبٌن؛ إما من الزوجة، كما ٌفٌده لوله ٘ٓٔ/ٔ ( تفسٌر السعدي:ٗ)

ًّ المرأة صار  العفو من تعالى: } إال أن ٌعفون {؛ أو من الزوج، كما ٌفٌده لوله تعالى: } أو ٌعفو الذي بٌده عمدة النكاح {؛ وإذا لٌل: إنه ول
ًّ المرأة لمال تعالى: جانب واحد؛  وأن »وهو الزوجة، أو ولٌها؛ وٌإٌد الترجٌح لوله تعالى: } وأن تعفوا ألرب للتموى {؛ ولو كان المراد ول

بالٌاء، وفتح الواو؛ فإن لٌل: كٌؾ ٌكون الزوج عافٌاً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبنً على الؽالب؛ وهو أن الزوج لد سلم المهر؛ « ٌعفوَ 
 [.5ٕٔ/ٖها لبل الدخول صار له عند المرأة نصؾ المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار ألرب للتموى".]تفسٌر ابن عثٌمٌن: فإذا طلم

 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الخازن: 5)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)



ٖٔٔ 

 

وأجرا ، أو المراد تموى الرٌبة بما ٌترتب على الطبلق من التباؼض ، إذ السماح بالمال ٌذهب هذا األثر 
 .(ٔ)وٌعٌد الصفاء إلى الملوب"

روا فٌه [، وذك5ٖٕواختلؾ أهل التفسٌر فٌمن خوطب بموله تعالى: }َوأَن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{]البمرة:
 :(ٕ) لولٌن

 .(ٖ)أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده ، وهو لول الشعبً
وتفسٌر اآلٌة على هذا المول : "وأن تعفوا أٌها المفارلون أزواجهم ، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع 

لهن فً به علٌهن من الصداق الذي سمتموه إلٌهن ، أو تتموا لهن، بإعطابكم إٌاهن الصداق الذي كنتم سمٌتم 
 .(ٗ)عمدة النكاح إن لم تكونوا سمتموه إلٌهن ألرب لكم إلى تموى هللا"
 .(ٙ)، وسعٌد بن عبدالعزٌز(٘)والثانً : أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو لول ابن عباس

وأن ٌعفوا ، أٌها الناس ، بعضكم عما وجب له لبل صاحبه من الصداق لبل  ومعنى اآلٌة على هذا المول:"
 .(5)االفتراق عند الطبلق ، ألرب له إلى تموى هللا"

والراجح هو لول المول األول، أي أن معنى ذلن : "وأن ٌعفو بعضكم لبعض أٌها األزواج والزوجات ، 
كه له إن كان لد بمً له لبله. وإن لم ٌكن بمً له بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم لبل بعض ، فٌتر

 .(2)، فبؤن ٌوفٌه بتمامه ألرب لكم إلى تموى هللا"
 :(4)[، وجهان من المراءة5ٖٕوفً لوله تعالى} تَْعفُوا {]البمرة:

 األول: } تَْعفُوا{ بالتاء باثنتٌن من فوق. لراءة الجمهور.
 ٌن والشعبً، وذلن راجع إلى الذي بٌده عمدة النكاح.الثانً: }وأن ٌعفوا{ بالٌاء، لرأ بها أبو نه

 . (ٓٔ)لال المرطبً: "ولم ٌمرأ )وأن تعفون( بالتاء فٌكون للنساء" 
 :(ٔٔ)[، تؤوٌبلن5ٖٕوفً لوله : }أَْلَرُب ِللتَّمَوى{]البمرة:

 أحدهما : ألرب التماء كل واحد منهما ُظْلَم صاحبه .
 . والثانً : ألرب إلى اتماء معاصً هللا

ٌْنَُكْم{]البمرة: [، أي "وال تتركوا اإلفضال بٌنكم بالتسامح، 5ٖٕلوله تعالى: } َوال تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَ
 .(ٕٔ)والعفو"

 .(ٖٔ)لال الطبري: أي: " وال تؽفلوا ، أٌها الناس ، األخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه"
 .(ٗٔ)لال النسفً: " أي وال تنسوا أن ٌتفضل بعضكم على بعض"

                                                           
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .5ٖٓ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٙٔ-ٕٙٔ/٘تفسٌر الطبري: ( انظر: ٕ)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٖٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٖٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٙٔ/٘(:ص ٕٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٕٓ/ٖرطبً: ( انظر: تفسٌر الم4)
 .2ٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٗٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗٔ)



ٔٔٗ 

 

لال البؽوي: "أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترن المرأة نصٌبها ، حثهما 
 .(ٔ)جمٌعا على اإلحسان"

لال الصابونً: " أي ال تنسوا أٌها المإمنون الجمٌل واإِلحسان بٌنكم، فمد ختم تعالى اآلٌات بالتذكٌر بعدم 
الزوجٌن، فإِذا كان الطبلق لد تمَّ ألسباب ضرورٌة لاهرة فبل ٌنبؽً أن نسٌان الموّدة واإِلحسان والجمٌل بٌن 

 .(ٕ)ٌكون هذا لاطعاً لروابط المصاهرة ووشابج المربى"
لال الثعلبً:" ومعنى )الفضل(: إتمام الرجل الصداق أو ترن المرأة النصؾ، حّث هللا تعالى الزوج 

 .(ٖ)ما إلى العفو"والمرأة على الفضل واإلحسان وأمرهما جمٌعا أن ٌسب
لال السعدي: "ثم رؼب فً العفو، وأن من عفا، كان ألرب لتمواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، 
ولكون اإلنسان ال ٌنبؽً أن ٌهمل نفسه من اإلحسان والمعروؾ، وٌنسى الفضل الذي هو أعلى درجات 

إنصاؾ واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء المعاملة، ألن معاملة الناس فٌما بٌنهم على درجتٌن: إما عدل و
الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما لٌس بواجب والتسامح فً الحموق، والؽض مما فً النفس، فبل 
ٌنبؽً لئلنسان أن ٌنسى هذه الدرجة، ولو فً بعض األولات، وخصوصا لمن بٌنن وبٌنه معاملة، أو مخالطة، 

 .(ٗ)كرم"فإن هللا مجاز المحسنٌن بالفضل وال
لال المراؼً:" أي ٌنبؽى لمن تزوج من أسرة ثم طلك ، أال ٌنسى مودة أهل ذلن البٌت وصلتهم ، ولكن 
المسلمٌن نسوا دٌنهم أو تناسوه ، وجروا على عكس هذا ، فصارت روابط الصهر وسابر أنواع المرابة واهنة 

ازعات وما ٌكٌد به بعضهم لبعض ، ضعٌفة ، وإنن لو رأٌت ما ٌجرى بٌن األزواج من المخاصمات والمن
لوجدت أنهم تجافوا أوامر شرٌعتهم وجعلوا إلههم هواهم ، فالرجال ٌتركون نساءهم ببل نفمة حتى ٌضطررن 
أحٌانا إلى بٌع أعراضهن ، أو ٌذرونهن كالمعلمات ، فبل هم ٌمسكونهن بمعروؾ وال ٌسرحونهن بإحسان 

دات باأللراء ٌزعمن أن الحٌض لد حبس عنهن ، فتمضى السنة أو حتى ٌفتدٌن منهم بالمال، والمطلمات المعت
أكثر منها وال تنمضى عدتهن بزعمهن ، وما الؽرض من هذا إال إلزام المطلك النفمة طول هذه المدة انتماما 

ٌوما(، وإذا  ٖٗ٘منه ، ولكن العمل اآلن فً المحاكم المصرٌة على أن نفمة العدة ال تزٌد على سنة لمرٌة )
كان بٌن أسرتً الزوجٌن حرب عوان ونصبت كل منهما لؤلخرى الحبابل واألشران ، لتولعها  -طبلق  حدث

فً مهاوى الهبلن ، فؤٌن هإالء من كتاب َّللّا وشرعه ، إنهم لٌسوا منه فً شىء ، فمد عمٌت أبصارهم وران 
 .(٘)على للوبهم ما كانوا ٌكسبون"

تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : "إتمام الزوج الصداق ، أو ترن روي عن مجاهد : فً لوله تعالى " }وال 
 .(ٙ)المرأة الشطر"

 .(5)وعن الربٌع فً لوله : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : ٌمول لٌتعاطفا"
وعن لتادة : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم إن هللا بما تعملون بصٌر{، ٌرؼبكم هللا فً المعروؾ ، وٌحثكم 

 .(2)على الفضل"

                                                           
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔالبؽوي:  ( تفسٌر٘)
 . ٘ٙٔ/٘(:ص ٖ٘ٙ٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘ٙٔ/٘(:ص 4ٖٙ٘( تفسٌر الطبري)5)
 .٘ٙٔ/٘(:ص 5ٖٓ٘( تفسٌر الطبري)2)



ٔٔ٘ 

 

وعن الضحان فً لوله : " }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال : المرأة ٌطلمها زوجها ولد فرض لها ولم 
ٌدخل بها ، فلها نصؾ الصداق. فؤمر هللا أن ٌترن لها نصٌبها ، وإن شاء أن ٌتم المهر كامبل. وهو الذي ذكر 

 .(ٔ)هللا : " وال تنسوا الفضل بٌنكم " 
ٌعنً الزوج والمرأة ، على  -الفضل بٌنكم{، حض كل واحد على الصلة  وعن السدى : " }وال تنسوا

 .(ٕ)الصلة"
وعن أبً وابل فً لوله: }وال تنسوا الفضل بٌنكم{، لال: "هو الرجل ٌتزوج فٌعٌنه أو المكاتب فٌعٌنه 

 .(ٖ)وأشباه هذا من العطٌة"
 :(ٗ)ن[، لراءتا5ٖٕوفً لوله تعالى:}َوال تَْنَسُوا اْلفَْضَل{]البمرة:

 إحداهما: }َوال تَْنَسُوا اْلفَْضَل{ بضم )الواو(. لراءة الجمهور:
 والثانٌة: } َوال تَْنَسِوا اْلفَْضَل{، بكسر) الواو(. لرأ بها ٌحٌى بن ٌعمر. 

 والثالث: }وال تناسوا اْلفَْضَل{. لرأ بها علً ومجاهد وأبو حٌوة وابن أبً عبلة.
المعنى ؛ ألنه موضع تناس ال نسٌان إال على التشبٌه. لال مجاهد : لال المرطبً: " وهً لراءة متمكنة 

 .(٘)الفضل إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترن المرأة النصؾ الذي لها"
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة: [، " أي إن هللا بكل ما تعملون من خٌر وشر 5ٖٕلوله تعالى : }إِنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)علٌم"
 .(5)ال ٌضٌع تفضلكم وإحسانكم" ي:أي:"لال البٌضاو

لال المرطبً: "خبر فً ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لؽٌر المحسن ، أي ال ٌخفى علٌه عفوكم 
 .(2)واستمضاإكم"

لال المراؼً: " ختم سبحانه اآلٌة بالتذكٌر باطبلعه تعالى وإحاطة بصره بما ٌعامل به األزواج بعضهم 
المحاسنة والفضل ، وترهٌبا ألهل المخاشنة والجهل ، لتكون ممرونة بالموعظة التً تؽذّى بعضا ، ترؼٌبا فً 

 .(4)اإلٌمان وتبعث على االمتثال"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أنه إذا طلمها لبل المسٌس ولد سمى لها صدالاً وجب لها نصؾ المهر. - ٔ
إال نصؾ المهر؛ لكن الصحابة ألحموا الخلوة بها ومنها: أنه إذا خبل بها، ولم ٌمسها لم ٌكن علٌه  - ٕ

 بالمسٌس فً وجوب العدة؛ ولٌاس ذلن وجوب المهر كامبلً إذا خبل بها.
ومنها: جواز الطبلق لبل المسٌس مع تعٌٌن المهر؛ وجهه أن هللا ألر هذه الحال، ورتب علٌها  - ٖ

وعلى هذا فٌكون ارتباط اآلٌة بما لبلها ظاهراً؛ أحكاماً؛ ولو كانت حراماً ما ألرها، وال رتب علٌها أحكاماً؛ 
ألن اآلٌة لبلها فٌما إذا طلِّمت لبل المسٌس ولم ٌسمَّ لها مهر؛ وهذه اآلٌة فٌما إذا طلمت لبل المسٌس وُسمً لها 

 مهر؛ وإن طلمت بعد المسٌس؛ إن ُسمً لها مهر فلها المهر كامبلً؛ وإن لم ٌسمَّ لها مهر فلها مهر المثل.

                                                           
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/٘(:ص 5ٖٔ٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٙٙٔ/٘(:ص 5ٕٖ٘( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٙٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٕٓ/ٖوتفسٌر المرطبً: ، 4ٗٔ/ٕ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .2ٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: ٘)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 4)
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 ومن فوابد اآلٌة: أن تعٌٌن المهر إلى الزوج ال إلى الزوجة؛ لموله تعالى: } ولد فرضتم{. - ٗ
ومنها: جواز إسماط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج، أو بعضه؛ لموله تعالى: } إال أن  - ٘

 ٌعفون{؛ وٌشترط لذلن أن تكون حرة بالؽة عاللة رشٌدة.
لموله تعالى: } إال أن ٌعفون {؛  -ولو على سبٌل التبرع  -مالها ومنها: جواز تصرؾ المرأة فً  - ٙ

وإن كان علٌها دٌن ٌستؽرق؛ أو نمول: إن كان علٌها دٌن ٌستؽرق  -وهل نمول: عمومه ٌمتضً جواز عفوها 
فلٌس لها أن تعفو؟ ٌحتمل هذا، وهذا؛ وظاهر اآلٌة العموم؛ لكن تبرع المدٌن ال ٌنفذ على المول الراجح إذا 

ً محضاً؛ وإنما هو إسماط ما وجب على الؽٌر؛ ولٌس ك ان ٌضر بالؽرماء؛ لكن لد ٌمال: هذا لٌس تبرعا
 كالتبرع المحض الذي ٌنتزع من مال المدٌن.

ومنها: جواز عفو الزوج عما ٌبمى له من المهر إذا طلك لبل الدخول؛ لموله تعالى: } أو ٌعفو الذي  - 5
 إذا كان مدٌناً كما لٌل فً عفو الزوجة.بٌده عمدة النكاح {؛ وٌمال فٌما 

ومنها: أن النكاح من العمود؛ لموله تعالى: } عمدة النكاح { وٌترتب على هذه الفابدة جواز التوكٌل  - 2
ًّ المرأة  فٌه؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكَّل فً العمود؛ فٌجوز أن ٌوكل اإلنسان من ٌعمد النكاح له؛ وحٌنبٍذ ٌمول ول

ً بنتً فبلنة؛ وال ٌصح أن ٌمول: زوجتن بنتً فبلنة؛ وٌمول وكٌل الولً لوكٌ لَن فبلنا ل الزوج: زوجت موّكِ
للزوج: زوجتن بنت موكلً فبلٍن فبلنة؛ وال ٌصح أن ٌمول: زوجتن فبلنة بنت فبلن؛ ألن ال بد من النص 

ا ٌدل على الوكالة أوهم أن العمد على الوكالة، حٌث إنه ال بد من الشهادة على عمد النكاح؛ وإذا لم ٌصرح بم
للوكٌل؛ ولال بعض العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجمٌع أن العمد بوكالة لم ٌحتج إلى ذكر موكل؛ واألول 

 أحوط سداً للباب؛ لببل ٌدعً الوكٌل أنه فسخ الوكالة، ونوى العمد لنفسه.
س، أو خٌار الشرط؟ أما خٌار المجلس فبل وهل ٌثبت لعمد النكاح ما ٌثبت لعمد البٌع من خٌار المجل

ً إنما (ٔ)«البٌعان بالخٌار»ٌثبت؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  ؛ وال ٌصح لٌاس النكاح على البٌع؛ ألن النكاح ؼالبا
ٌصدر بعد ترّوٍ دلٌك، ونظر، وبحث؛ بخبلؾ البٌع فمد ٌصدر عن عجلة، وعن حرص على الربح بدون أن 

 ؛ واحتٌاط اإلنسان لعمد النكاح أشد من احتٌاطه للبٌع.ٌتروى اإلنسان
لكن هل ٌثبت فٌه خٌار الشرط فالمذهب أنه ال ٌثبت فٌه خٌار الشرط؛ واختار شٌخ اإلسبلم أنه ٌجوز 

، (ٔ)«إن أحك الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»خٌار الشرط فً النكاح؛ لعموم لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وهذا المول لد تحتاج إلٌه (ٕ)«المسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً، أو حرم حبلالً »لوله )ص(: و

 المرأة فٌما إذا أراد الزوج أن ٌسكنها مع أهله؛ فتشترط علٌه الخٌار؛ وهذا له حاالن:
 الممام معهم.الحال األولى: أن تشترط علٌه الخٌار فً أصل العمد: فَتَفَسخ النكاح إذا لم ٌمكن 

ٌعنً إن استمامت الحال؛ وإال أنزلها فً بٌت  -الحال الثانٌة: أن تشترط علٌه الخٌار فً البماء مع أهله 
 آخر.

ومن فوابد اآلٌة: الترؼٌب فً العفو؛ لموله تعالى: } وأن تعفوا ألرب للتموى {؛ ولد حث هللا على  - 4
ً فمال تعالى: العفو، وبٌَّن أن أجر العافً على هللا عّز وجلّ  ؛ ولكنه تعالى لٌد ذلن بما إذا كان العفو إصبلحا
 [ .ٓٗ}فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا{ ]الشورى: 

                                                           
، كتاب 4ٕٗ، وأخرجه مسلم ص54ٕٓ: إذا بٌن البٌعان ولم ٌكتما ونصحا، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب البٌوع، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٕٖ٘ٔ[ 5ٗ] 2٘2ٖ، الصدق فً البٌع والبٌان، حدٌث رلم ٔٔالبٌوع، باب 
، 4ٔٗ، وأخرجه مسلم ص5ٕٕٔدٌث رلم : الشروط فً المهر عند عمدة النكاح، حٙ، كتاب الشروط، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .2ٔٗٔ[ ٖٙ] 5ٕٖٗ: الوفاء بالشروط فً النكاح، حدٌث رلم 2كتاب النكاح، باب 
، وفً سنده كثٌر بن زٌد؛ لال الحافظ فٌه: صدوق 4ٖٗ٘، فً الصلح، حدٌث رلم ٕٔ، كتاب األلضٌة، باب 24ٗٔأخرجه أبو داود ص (ٕ)

، ولال ٖٖٓٔ(، حدٌث ٖٗٔ/٘إن شاء هللا ما لم ٌتبٌن خطإه، كٌؾ وهو لم ٌتفرد به )اإلرواء  ٌخطا؛ ولال األلبانً: فمثله حسن الحدٌث
 .4ٖ٘/ٕفً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 
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 ومنها: أن األعمال تتفاضل؛ لموله تعالى: } ألرب للتموى {. - ٓٔ
من  ومنها: أن الناس ٌتفاضلون فً اإلٌمان؛ ألن تفاضل األعمال ٌستلزم تفاضل العامل؛ واألعمال - ٔٔ

 اإلٌمان، كما لد تمرر فً ؼٌر هذا الموضع.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أال ٌنسى الفضل مع إخوانه فً معاملته؛ لموله تعالى: } وال تنسوا الفضل  - ٕٔ

ً إذا التضى»بٌنكم {؛ ولد جاء فً الحدٌث:  ً إذا اشترى؛ سمحا ً إذا باع؛ سمحا ؛ فإن (ٖ)«رحم هللا عبداً سمحا
ن المعاملة ما هو ظاهر؛ والدٌن اإلسبلمً ٌحث على حسن المعاملة، وعلى حسن الخلك، هذا فٌه من حس
 وعلى البر كله.

ومنها: إحاطة علم هللا سبحانه وتعالى، وبصره بكل شًء مما نعمله؛ لموله تعالى: } إن هللا بما  - ٖٔ
 تعملون بصٌر {.

السًء؛ ألن ختم اآلٌة بهذه الجملة ومنها: الترؼٌب فً العمل الصالح، والترهٌب من العمل  - ٗٔ
ممتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن ٌضٌع؛ واحذروا من العمل السًء؛ فإنكم تجازون علٌه؛ ألن 

 كبلً معلوم عند هللا سبحانه وتعالى.
 المرآن

ِ لَانِتِيَن ) ََلِة اْلُوْسَطى َولُوُموا َّلِلَّ لََواِت َوالصَّ  [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕ}َحافُِظوا َللَى الصَّ
 التفسٌر:
على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدابها فً أولاتها بشروطها  -أٌها المسلمون-حافظوا 

وأركانها وواجباتها، وحافظوا على الصبلة المتوسطة بٌنها وهً صبلة العصر، ولوموا فً صبلتكم مطٌعٌن 
 هلل، خاشعٌن ذلٌلٌن.

لطبري عن إبراهٌم ، ومجاهد أنهما لاال:" كانوا ٌتكلمون فً الصبلة، ٌؤمر فً سبب نزول اآلٌة: أخرج ا
أحدهم أخاه بالحاجة ، فنزلت :}ولوموا هلل لانتٌن{، لال : فمطعوا الكبلم، و)المنوت(: السكوت ، و)المنوت( 

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، والسدي(ٖ) ، وزٌد بن أرلم(ٕ). وروي نحوه عن ابن مسعود(ٔ)الطاعة"
لَواِت{]البمرة:    [، أي:" واظبوا أٌها المإمنون وداوموا 2ٖٕلوله تعالى:} حافُِظوا َعلَى الصَّ

 .(ٙ)على أداء الصلوات فً أولاتها"
 . (5)لال مسروق:"المحافظة علٌها : المحافظة على ولتها ، وعدم السهو عنها"   
 .(2)عاهدوهن والَزُموهن"لال الطبري: " واظبوا على الصلوات المكتوبات فً أولاتهن ، وت   

                                                           
، وأخرجه ابن ماجة 5ٕٙٓ: السهولة والسماحة فً الشراء والبٌع...، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب البٌوع، باب ٕٙٔأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٖٕٕٓالسماحة فً البٌع، حدٌث رلم  :2ٕ، باب 2ٕٓٙواللفظ له ص
 .ٖٕٙ/٘(:صٖٗ٘٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘(:صٕٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
رلم:  22/ٖ: -فتح-، والحدٌث رواه البخارئٖٕ/٘(:صٕٗ٘٘، وتفسٌر الطبري)4ٗٗ/ٕ(:ص55ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)

لنتكلم فً الصبلة على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: }َحافُِظوا ، ونصه: "إن كنا 4ٖ٘رلم:  2ٖٖ/ٔ، ومسلم: ٕٓٓ
لََواِت{ اآلٌة، فؤمرنا بالسكوت".  َعلَى الصَّ

 [. 4ٓ/ٖظاهر فً أن المراد بالمنوت: السكوت". ]الفتح:   لال ابن حجر: " وحدٌث زٌد بن أرلم  
 .ٖٕٔ/٘:ص(ٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
. واختاره من ٖٓٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ-ٖٕٔ/٘(ذهب إلى أن المنوت فً اآلٌة السكوت، انظر:  تفسٌر الطبري: ٘)

، ٕٗٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٗ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 5ٕٕ/ٔالمفسرٌن ابن العربً فً أحكام المرآن: 
 وذلن لحدٌث زٌد بن أرلم المذكور لبل. 5٘-ٙ٘/ٔ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 2ٖٗ/ٔح المدٌر: والشوكانً فً فت

 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 ..2ٙٔ/٘(:ص:52ٖ٘( أخرجه الطبري:)5)
 .5ٙٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2)



ٔٔ2 

 

لال البؽوي: " أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بموالٌتها وحدودها وإتمام    
 .(ٔ)أركانها"

لال الماسمً: أي"داوموا على أدابها ألولاتها مع رعاٌة فرابضها وسننها من ؼٌر إخبلل    
 .(ٕ)بشًء منها"

لََواِت{]البمرة:وفً معنى )المحافظة( فً لوله      :(ٖ)[، لوالن2ٖٕتعالى:}َحافُِظوا َعلَى الصَّ
 أحدهما : ذكرها .

 والثانً : تعجٌلها .
 .(ٗ) [، أي: "وخاصة صبلة الوسطى "2ٖٕلوله تعالى:} َوالصَّبلةِ اْلُوْسطى{]البمرة:   

 .(٘)لال البٌضاوي:" أي الوسطى بٌنها، أو الفضلى منها خصوصاً وهً صبلة العصر"
بَلةِ اْلُوْسَطى{]البمرة:     :(ٙ)[، على ألوال2ٖٕولد اختلؾ السلؾ والخلؾ فً }الصَّ

 ًّ ، (ٓٔ)، وأبً سعٌد الخدري(4)، وأبً هرٌرة(2)، وابن عباس (5)أحدها : أنها صبلة العصر ، وهو لول عل
، وأم (5ٔ)، وعابشة (ٙٔ)، وأبً أٌوب(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، وزر بن حبٌش(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وإبراهٌم

 .(4ٔ)، وحفصة(2ٔ)سلمة
، والذي صار إلٌه معظم (ٔ)، ولول أحمد(ٕٓ)وهذا المول هو الصحٌح من مذهب أبً حنٌفة   

 لصحة الحدٌث فٌه. (ٕ)الشافعٌة
                                                           

 .25ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٕ)
 .5ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
ة (فً المسؤلة خبلؾ عرٌض بٌن أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، لال ابن المسٌب: "كان أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص مختلفٌن فً الصبلٙ)

كشؾ المؽطى فً تبٌٌن الصبلة الوسطى للدمٌاطً: ، ٖ٘ٙ/ٔالوسطى هكذا وشبن بٌن أصابعه"، انظر: تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
 .5ٗٗ/ٓٔ، ولذا كتب فٌها كل من الدمٌاطً والزبٌدي رسالة، وبلؽت األلوال فً تعٌٌنها فوق أربعٌن لوالً كما فً تاج العروس: ٘٘ٔ

ب، البسٌط 2ٖٔ/ٔبً: ، ، والكشؾ والبٌان للثعل2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٙٔ/٘(:ص2ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
، أحكام 5ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 4ٓٔ/ٖأ، سنن سعٌد ابن منصور: 5ٗٔ/ٔللواحدي: 

 وؼٌرها.  ٘ٓٙ/ٔالمرآن للجصاص: 
 .54ٔ/٘(:صٖٔٗ٘(، و)ٕٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
أ، معالم التنزٌل للبؽوي: 5ٗٔ/ٔب، البسٌط للواحدي:  2ٖٔ/ٔان للثعلبً: ، الكشؾ والب5ٌٓٔ/٘(:ص 25ٖ٘( انظر تفسٌر الطبري)4)

، كشؾ المؽطى فً تبٌٌن 52ٔ/ٖ، المحلى البن حزم: ٖٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 22ٕ/ٔ
 وؼٌرها.  ٓٗالصبلة الوسطى للدمٌاطً: 

 .5ٖٔ/٘(:ص4ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .55ٔ/٘(:صٕٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٙٔ/٘(:ص44ٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .54ٔ/٘(:ص5ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .54ٔ/٘(:ص2ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .54ٔ/٘(:ص4ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٔٔ/٘(:ص2ٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٙٔ-5ٖٔ/٘ص(:45ٖ٘)-(4ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٙٔ/٘(:ص42ٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .52ٔ-55ٔ/٘(:صٕ٘ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
، 2ٓٔ/ٖ، المحلى البن حزم: 5ٖٕ/ٕأ، شرح السنة للبؽوي: 5ٗٔ/ٔب، البسٌط للواحدي: 2ٖٔ/ٔ( انظر: الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٓ)

، ٔٗ/ٔ، المبسوط للسرخسً: 54ٔ/٘، شرح مسلم للنووي: 4ٖٖ/ٔلشوكانً: ، نٌل األوطار لٖٔٙ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
 ، وؼٌرها. 24ٕ/ٗالتمهٌد البن عبد البر: 
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 .(ٖ)لال الترمذي: "هو لول أكثر علماء الصحابة"   
 .(٘): "هو لول جمهور التابعٌن"(ٗ)لال الماوردي   
 .(ٙ)"هو لول أكثر أهل األثر"لال ابن عبد البر:    
، (ٔٔ()ٓٔ)وابن عطٌة (4)وابن العربً (2) (5) لال ابن حجر:" وبه لال من المالكٌة: ابن حبٌب   

لََواِت وصبلة العصر{، فمرأناها  وٌإٌده أٌضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب: "نزل: }َحافُِظوا َعلَى الصَّ
لََواِت َوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى{ ]البمرة: ما شاء هللا، ثم نسخت فنزلت: }َحافُِظوا [، فمال رجل: فهً 2َٖٕعلَى الصَّ

 .(ٖٔ) (ٕٔ)إذن صبلة العصر، فمال: أخبرتن كٌؾ نزلت"
، (ٙٔ)، وابن عمر(٘ٔ)، وأبً سعٌد الخدري(ٗٔ)المول الثانً : أنها صبلة الظهر ، وهو لول زٌد بن ثابت 

 .(5ٔ)وحفصة
ألنها لٌست بؤللها وال بؤكثرها وال تمصر فً السفر ، وأن رسول هللا ) المول الثالث : أنها صبلة المؽرب، 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ( لم ٌإخرها عن ولتها ولم ٌعجلها. وهذا لول لبٌصة بن ذإٌب
                                                                                                                                                                                             

، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٔٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 54ٔ/٘، شرح مسلم للنووي: 2ٓٔ/ٖ( انظر: المحلى البن حزم: ٔ)
 ، وؼٌرها. 24ٕ/ٗ، التمهٌد البن عبد البر: 4ٖٖ/ٔ، نٌل األوطار للشوكانً: 2ٕٕ/ٔ
، وابن المنذر فٌما نمله عنه ٖ٘ٙ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌره: 2ٓٔ-54ٔ/٘، والنووي فً شرحه لمسلم: 2/ٕ( كالماوردي فً الحاوي: ٕ)

 ، وؼٌرهم. 4ٖٖ/ٔ، ونمله عنه الشوكانً فً نٌل األوطار: 54ٔ/٘النووي فً شرح مسلم: 
 . ٕٖٗ/ٔ( سنن الترمذي: ٖ)
( هو: أبو الحسن علً بن دمحم بن حبٌب البصري الماضً الشافعً، إمام عظٌم المدر، كان ٌوافك المعتزلة بالمول بالمدر، اشتؽل بالفمه ٗ)

بٌر، واألحكام هـ له تصانٌؾ شهٌرة منها: النكت والعٌون فً التفسٌر، والحاوي الكٓ٘ٗوالحدٌث والتفسٌر والسٌر واألصول. توفً عام: 
، البداٌة والنهاٌة البن كثٌر: 5ٕٙ/٘، طبمات الشافعٌة للسبكً: ٕٓٔ/ٕٔالسلطانٌة، وأدب الدنٌا والدٌن. انظر: تارٌخ بؽداد للخطٌب: 

 . 5ٕٗ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: ٖٗ/ٖٔ
 . 5/ٕ( الحاوي الكبٌر: ٘)
 . 24ٕ/ٗ( التمهٌد: ٙ)
( هو: أبو مروان عبد الملن بن حبٌب بن سلٌمان بن هارون المالكً السلمً األندلسً، من كبار المالكٌة، كان عالماً بالتارٌخ واألدب، 5)

، سٌر أعبلم ٕٕٔ/ٗهـ، له مصنفات منها: تفسٌر الموطؤ والواضحة وأدب النساء. انظر: ترتٌب المدارن للماضً عٌاض: 2ٖٕتوفً عام: 
 . 2ٕٕ، جذوة الممتبس البن فتوح الحمٌدي: ٕٓٔ/ٕٔ: النببلء للذهبً

 . ٕٓٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٔٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 24ٕ/ٗ( كما فً التمهٌد البن عبد البر: 2)
حد كتبه فٌؽلب على ظنً أنه نسبه ( كذا نسب هنا ابن حجر البن العربً بؤن الصبلة الوسطى صبلة العصر؛ فإن لم ٌكن اطلع علٌه فً أ4)

فإنه لال: )وإلٌه ذهب عبد الملن بن حبٌب، واختاره ابن العربً فً لبسه، وابن عطٌة فً  ٕٓٔ/ٖله بواسطة المرطبً فً جامعه: 
ى صبلة ]ولحدٌث البخاري: )شؽلونا عن الصبلة الوسط 2ٖٔ/ٔتفسٌره...(، والذي جعل المرطبً ٌمول ذلن لول ابن العربً فً المبس: 

)... وإنما ٌكون مؤزق اإلشكال بٌن الصبح والعصر، والصبح أكثر فضابل  ٕٖٓ/ٔالعصر( وهذا نص[ لكنه عاد بعد ذلن ولال فً: 
، وهلل دره فما كان أرحب ذراعه فً النظر وأسرع -رضً هللا عنه-منها... فموي بذلن كله أنها صبلة الصبح حسب ما ذهب إلٌه مالن

بعد أن ساق األلوال لال: )والصحٌح أنها  4ٕ٘/ٔ أعلم(. على أن ابن العربً فً كتابه عارضة األحوذي: حوصلته فً الوعً، وهللا
)وأما من لال إنها ؼٌر معٌنة فلتعارض األدلة وعدم الترجٌح، وهذا هو الصحٌح فإن هللا  ٕٕٙ/ٔمخفٌة(، ولال فً كتابه أحكام المرآن: 
 المدر فً رمضان(.  أخبؤها فً الصلوات الخمس كما خبؤ لٌلة

( هو: أبو دمحم عبد الحك بن ؼالب بن عبد الرحمن بن عبد الرإوؾ الؽرناطً األندلسً إمام كبٌر، لاض فمٌه، شٌخ المفسرٌن، عالم ٓٔ)
ذهبً: هـ، له مصنفات أشهرها: المحرر الوجٌز فً التفسٌر. انظر: سٌر أعبلم النببلء للٔٗ٘بالحدٌث والنحو واللؽة واألدب، توفً عام: 

 . ٕ٘ٙ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 5ٖٙ/ٔ، الصلة البن بشكوال: 25٘/4ٔ
 . ٖٕ٘/ٕ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 ، ولفظ مسلم: )نزلت(. ٖٓٙرلم:  2ٖٗ/ٔ( صحٌح مسلم: ٕٔ)
 .ٗٗ/2(انظر: الفتح: ٖٔ)
 .ٕٕٓ-44ٔ(:صٓ٘ٗ٘)-(ٙٗٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/٘(:صٔ٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٗٓ-ٕٔٓ/٘(:ص5٘ٗ٘)-(٘٘ٗ٘(، و)ٔ٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕ٘ٓ/٘(:ص2٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
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، (ٗ)، وأبً أمامة(ٖ)، وأبً موسى األشعري(ٕ)المول الرابع : أنها صبلة الصبح ، وهو لول أنس بن مالن
،وهو (ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، عكرمة(4)، وعطاء(2)، مجاهد(5)، وعبٌد بن عمٌر(ٙ)، وأبً العالٌة(٘)وجابر بن عبد هللا

 .(ٖٔ)، وابن عمر(ٕٔ)احد لولً ابن عباس
واحتجوا بؤنه " ال صبلة مكتوبة من الصلوات الخمس فٌها لنوت سوى صبلة الصبح ، فعلم    

 .(ٗٔ)بذلن أنها هً دون ؼٌرها"
الصلوات الخمس وال تعرؾ بعٌنها ، لٌكون أبعث لهم على المحافظة على المول الخامس : أنها إحدى 

 .(5ٔ)، والربٌع ابن خثٌم(ٙٔ)، وابن المسٌب(٘ٔ)جمٌعها ، وهذا لول نافع
 المول السادس : أن الصبلة الوسطى: صبلة الجمعة خاصة .

 المول السابع : أن الصبلة الوسطى صبلة الجماعة من جمٌع الصلوات.
 المول الثامن: صبلة الجمعة؛ ألنها خصت بالجمع لها والخطبة فٌها وجعلت عٌدا. 

المول التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ والمعنى: حافظوا علٌهن كلهن، ألن لوله تعالى: }َحافُِظواْ 
لََواِت{؛ ٌعم الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر. وهو لول عبدهللا  ونافع عنه. فً رواٌة  (2ٔ)َعلَى الصَّ

للت: وجل هذه األلوال ضعٌفة ال ٌعول علٌها، لعدم وجود النص الصحٌح الذي ٌسندها،    
 وألواها لوالن:

 .(4ٔ)األول: أنها العصر، وهو لول الجمهور
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٗٔ/٘(:ص5ٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 . وهو عبدهللا بن لٌس.4ٕٔ/٘(:ص2ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ًٖٕٙ حاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبٗ)
 .4ٕٔ/٘(:ص2ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .4ٕٔ/٘(:ص25ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .4ٕٔ/٘(:ص2ٗٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .4ٕٔ/٘(:ص2٘ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .4ٕٔ/٘(:ص24ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٕٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٕٕٓ/٘(:ص4ٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٕٔ/٘(:ص4ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٕٓ/٘(:ص4ٔٗ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5ٔ)
 .2ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
، والزجاج فً معانً المرآن ٕٕٔ/٘(وهو الذي اختاره سوى من ذكر من المصنفٌن فً المعانً والتفسٌر: ابن جرٌر فً جامع البٌان: 4ٔ)

، 5ٖٙ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 4ٔ ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن:2ٖٕ/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: ٕٖٓ/ٔوإعرابه: 
، وؼٌرهم. وعمدة هذا المول األحادٌث الصحٌحة ٖٕ٘/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: ٕٙٔ/ٔوالبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 

ى هللا علٌه أن النبً صل 5ٕٙرلم:  ٖٙٗ/ٔ، ومسلم: ٖٖ٘ٗرلم:  ٖٗ/2: -فتح-عند البخاري-رضً هللا عنه-الصرٌحة، ومنها: حدٌث علً
-رضً هللا عنه-وسلم لال ٌوم الخندق: )حبسونا عن صبلة الوسطى حتى ؼابت الشمس، مؤل هللا لبورهم وبٌوتهم ناراً(، وحدٌث ابن مسعود

هللا لال: )حبس المشركون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صبلة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فمال رسول  2ٕٙرلم:  5ٖٗ/ٔعند مسلم: 
-، وأحمد فً المسندٕ٘رلم:  4ٖٔ-2ٖٔ/ٔملسو هيلع هللا ىلص: )شؽلونا عن الصبلة الوسطى صبلة العصر(. وٌشكل علٌه ما أخرجه مالن فً الموطؤ: 

، ٓٔٗرلم:  25ٕ/ٔ، وأبو داود فً سننه: 4ٕٙرلم:  2ٖٗ-5ٖٗ/ٔ، ومسلم فً صحٌحه: 4ٕٖٕٗرلم:  ٖٖٗ/5ٔ: -تحمٌك شاكر والزٌن
وؼٌرهم عن أبً ٌونس مولى عابشة أنه لال: "أمرتنً  ٖٕٙ/ٔ، والنسابً فً سننه الصؽرى: 42ٕٔرلم:  5ٕٔ/٘جامعه: والترمذي فً 

لََواِت َوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى﴾ فلما بِلؽتها  : عابشة أن أكتب لها مصحفاً ولالت: إذا بلؽت هذه اآلٌة فآذنً: ﴿َحافُِظوا َعلَى الصَّ ًّ آذنتها فؤملت عل
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الثانً: أنها الفجر، وهو لول جماعة من الصحابة، والتابعٌن، ومذهب مالن ولول الشافعً وبعض 
 . (ٔ)أصحابه
 :(ٕ)وفً تسمٌتها بالوسطى ثبلثة أوجه    
 أحدها : ألنها أوسط الصلوات الخمس محبلً ، ألنها بٌن صبلتً لٌل وصبلتً نهار . 

 والثانً : ألنها أوسط الصبلة عدداً ، ألن أكثرهن أربع وأللهن ركعتان .
 ى الفُْضلَى .والثالث : ألنها أفضل الصلوات ووسط الشًء ووسطاه أفضله ، وتكون الُوْسَطى بمعن

لال ابن حجر: "و)األوسط(: األعدل من كل شًء، ولٌس المراد به التوسط بٌن الشٌبٌن؛ ألن    
، والوسط: بمعنى الخٌار، والعدل (ٖ)فُعلى معناها: التفضٌل، وال ٌنبنً للتفضٌل إال ما ٌمبل الزٌادة والنمص

 .(٘)(ٗ)تفضٌلٌمبلهما؛ بخبلؾ المتوسط فبل ٌمبلهما؛ فبل ٌنبنً منه أفعل 
ِ لَانِتٌَِن{]البمرة:     .(ٙ)[، أي "لوموا هلل فً صبلتكم خاشعٌن"2ٖٕلوله تعالى:} }َولُوُمواْ َّللَّ
لال السعدي: ": ذلٌلٌن خاشعٌن، ففٌه األمر بالمٌام والمنوت والنهً عن الكبلم، واألمر    

 .(5)بالخشوع، هذا مع األمن والطمؤنٌنة"
ِ ولد تعددت عبارات أهل     التفسٌر فً معنى )المنوت( فً لوله تعالى:}َولُوُموا َّلِلَّ

 :(ٔ)[، على ألوال2ٖٕلَانِتٌَِن{]البمرة:

                                                                                                                                                                                             
ِ لَانِتٌَِن﴾ لالت عابشة: سمعتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ﴿َحافِظُوا لََواِت َوالصَّبلةِ اْلُوْسَطى﴾ وصبلة العصر ﴿َولُوُموا َّلِلَّ  وذلن بإثبات الواو َعلَى الصَّ

ها كثٌر من أهل فً )وصبلة العصر( والواو عاطفة، والعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة فتكون صبلة العصر ؼٌر الصبلة الوسطى. ولد أجاب عن
، والصحٌح أنها متى 4ٖٔ/ٔالعلم بؤجوبة مختلفة، فمنهم من رده بزعمه أن المراءة الشاذة ال توجب علماً وال عمبلً كابن العربً فً المبس: 

، 52ٔ-5٘ٔ/ٖصحت فإن لها حكم خبر اآلحاد فبل تثبت بها المراءة ولكن ٌثبت بها الحكم. وأجاب آخرون بؽٌر ذلن كابن حزم فً المحلى: 
، والشوكانً فً نٌل 45-4ٖ، والدمٌاطً فً كشؾ المؽطى فً تبٌٌن الصبلة الوسطى: ٖٕٔ/ٖوالمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 

، وؼٌرهم. وأوجز الموم عبارة مع الوفاء بالممصود ابن ٘٘-ٗ٘/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 2ٕٖ/ٔ، وفتح المدٌر: 44ٖ/ٔاألوطار: 
إذ ذكر حجج من لال بؤن الصبلة الوسطى ؼٌر العصر ومنها حدٌث عابشة هذا ثم لال: "فتمسن لوم بؤن العطؾ  ٘ٗ/2حجر فً الفتح: 

ٌمتضً المؽاٌرة فتكون صبلة العصر ؼٌر الوسطى. وأجٌب بؤن حدٌث علً ومن وافمه أصح إسناداً وأصرح، وبؤن حدٌث عابشة لد 
( فٌحتمل أن تكون الواو زابدة، وٌإٌده ما رواه أبو عبٌد بإسناد صحٌحع عن عورض برواٌة عروة أنه كان فً مصحفها: )وهً العصر

أبً بن كعب أنه كان ٌمرإها: )حافظوا على الصلوات والصبلة الوسطى صبلة العصر( بؽٌر واو، أو هً عاطفة لكن عطؾ صفة ال 
ا فً حدٌث البراء أنها نزلت أوالً والعصر ثم عطؾ ذات، وبؤن لوله: )والصبلة الوسطى والعصر( لم ٌمرأ بها أحد، ولعل أصل ذلن م

نزلت ثانٌاً بدلها والصبلة الوسطى، فجمع الراوي بٌنهما، ومع وجود االحتمال ال ٌنهض االستدالل، فكٌؾ ٌكون ممدماً على النص الصرٌح 
 بؤنها صبلة العصر". 

، الجامع ٕٖٓ/ٔ، المبس البن العربً: 54ٔ/٘سلم للنووي: ، شرح مٖٕ٘/ٕ، شرح السنة للبؽوي: 2ٕٗ/ٗ(انظر: التمهٌد البن عبد البر: ٔ)
وؼٌرها. وهذا المول مع صحته عن عدد من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبل تُمَاَوم بمولهم النصوص  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖألحكام المرآن للمرطبً: 

، 2ٓٔ/٘، شرح مسلم للنووي: ٘٘ٔطى للدمٌاطً: النبوٌة الصحٌحة الصرٌحة التً إذا أشرق نورها ؼاب ما سواها، انظر: كشؾ المؽ
كبلهما للشوكانً، فتح  2ٖٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 4ٖٙ/ٔ، نٌل األوطار: ٖ٘ٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 4-2/ٕالحاوي للماوردي: 
 وؼٌرها. ٙ٘/ٕالبٌان لصدٌك خان: 

 .4ٖٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
 . 4ٗ، والتطبٌك الصرفً للراجحً: 5ٕٙ/ٖو:  2ٕٙ/ٖ، وأوضح المسالن البن هشام: ٗ٘ٔ/ٕو:  5ٗٔ/ٕ( انظر: شرح ابن عمٌل: ٖ)
، ولد ذهب إلى ذلن الشوكانً فً ٕٓٗ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 24٘/ٔ( انظر نحو من هذا الكبلم فً: الدر المصون للسمٌن: ٗ)

إذ لال: )وهل  ٕٓٗ/ٕ. واألمر فٌه اختبلؾ كما أبان ذلن أبو حٌان فً البحر: ٕ٘/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 2ٖٓ/ٔفتح المدٌر: 
ن شٌبٌن من وسط فبلن ٌَِسط إذا كان وسطاً بٌن شٌبٌن، أو من وسط لومه إذ فضلهم، فٌه لوالن...(، ولد ذهب إلى سمٌت الوسطى لكونها بٌ

، كما أجاز 4ٔ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 2ٖٕ/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: 5ٕٕ/٘المول األول ابن جرٌر فً جامع البٌان: 
 . ٖٕ٘/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: ٕٙٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 5ٖٙ/ٔاألمرٌن الزمخشري فً الكشاؾ: 

 .ٖٗ/2(الفتح: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
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، (ٙ)، وعطاء(٘)، وجابر بن زٌد(ٗ)، والحسن والشعبً(ٖ)، ومجاهد(ٕ)أحدها : ٌعنً مطٌعٌن، لاله ابن عباس
،ومماتل بن (ٕٔ)وعكرمة ، (ٔٔ)وعطٌة ،(ٓٔ)، ولتادة(4)، والضحان(2)، وسعٌد بن عبدالعزٌز(5)وسعٌد بن جبٌر

 . (ٗٔ)، وطاووس(ٖٔ)حٌان
، وزٌد بن (٘ٔ)والثانً : ساكتٌن عما نهاكم هللا أن تتكلموا به فً صبلتكم ، وهو لول ابن مسعود

 .(4ٔ)، وابن زٌد(2ٔ)، والسدي(5ٔ()ٙٔ)أرلم
 . (ٕٔ)، والربٌع بن أنس(ٕٓ)والثالث : خاشعٌن ، نهٌؤ عن العبث والتفلت ، وهو لول مجاهد

 . (ٕٕ)والرابع : داعٌن ، وهو مروي عن ابن عباس
 ، أٌضاً.(ٖٕ)والخامس : طول المٌام فً الصبلة ، وهو لول مجاهد

وإذا دلمنا النظر فً األلوال السابمة نرى بؤنه ال تعارض بٌنها، ألن أصل المنوت فً اللؽة    
، والطبري ، والذي لال: (ٔ)، وابن لتٌبة (ٕ٘)، وابن سٌدة وابن منظور (ٕٗ)الطاعة كما أفاد ذلن ابن فارس

                                                                                                                                                                                             
أ، 5ٗٔ/ٔي: ، البسٌط للواحدٖٕٙ-2ٕٕ/٘، تفسٌر الطبري: 2ٙٗ-2ٙٓ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٔ)

، البحر المحٌط ألبً 2ٕٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٓٔ-4ٖٓ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٙمفاتٌح الؽٌب للرازي: 
 ، وؼٌرها.ٕٕٗ/ٕحٌان: 

 .4ٕٕ/٘(:ص2ٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕٓ/٘(:صٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٕٕ/٘(:ص42ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕٕ/٘(:صٓٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕٕ/٘(:صٔٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕٕ/٘(:صٕٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٕٔ/٘(:ص4ٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .4ٕٕ/٘(:صٗٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٕٓ/٘(:صٗٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/٘(:ص٘ٔ٘٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٔٔ)
 .4ٕٕ/٘(:صٗٓٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .4ٗٗ/ٕ(:ص52ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٕٔ/٘(:صٕٓ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘(:صٕٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
شر ( هو: أبو عمر أو أبو عامر زٌد بن أرلم بن زٌد بن لٌس بن النعمان األنصاري الخزرجً، صحابً شهد مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص سبعة عٙٔ)

هـ. انظر: االستٌعاب 2ٙهـ، ولٌل: ٙٙؼزوة، استصؽر ٌوم أحد وأول مشاهده الخندق، وأنزل هللا فً تصدٌمه سورة المنافمٌن. توفً عام: 
 . ٕٗ٘/ٔ، اإلصابة البن حجر: ٘ٙٔ/ٖ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ٕٖٗ/ٕ، أسد الؽابة البن األثٌر: 4ٓٔ/ٕبد البر: البن ع

رلم:  22/ٖ: -فتح-، والحدٌث رواه البخارئٖٕ/٘(:صٕٗ٘٘، وتفسٌر الطبري)4ٗٗ/ٕ(:ص55ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
لنتكلم فً الصبلة على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: }َحافُِظوا ، ونصه: "إن كنا 4ٖ٘رلم:  2ٖٖ/ٔ، ومسلم: ٕٓٓ

لََواِت{ اآلٌة، فؤمرنا بالسكوت".  َعلَى الصَّ
 [. 4ٓ/ٖظاهر فً أن المراد بالمنوت: السكوت". ]الفتح:   لال ابن حجر: " وحدٌث زٌد بن أرلم  
 .ٖٕٔ/٘:ص(ٕٔ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
. واختاره من ٖٓٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ-ٖٕٔ/٘(ذهب إلى أن المنوت فً اآلٌة السكوت، انظر:  تفسٌر الطبري: 4ٔ)

، ٕٗٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٕٗ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 5ٕٕ/ٔالمفسرٌن ابن العربً فً أحكام المرآن: 
 وذلن لحدٌث زٌد بن أرلم المذكور لبل. 5٘-ٙ٘/ٔ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 2ٖٗ/ٔح المدٌر: والشوكانً فً فت

 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/٘(:صٖٔ٘٘)-(2ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٖٕ٘/٘(:صٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕ٘/٘(:ص ٖٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .4ٗٗ/ٕ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ)
 .ٖٔ/٘عجم مماٌٌس اللؽة (مٕٗ)
 .5ٗ2ٖ/٘(اللسان: ٕ٘)
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ِ لانِتٌِن( لول من لال: تؤوٌله: مطٌعٌن، وذلن أن  "وأولى هذه األلوال بالصواب فً تؤوٌل لوله: )ولُوُموا َّلِلَّ
أصل المنوت الطاعة، ولد تكون الطاعة هلل فً الصبلة بالسكوت عما نهاه عنه من الكبلم فٌها... ولد تكون 

لخشوع وخفض الجناح وإطالة المٌام وبالدعاء ألن كل ذلن ؼٌر خارج من أحد معنٌٌن: من أن الطاعة فٌها با
 . (ٕ)ٌكون مما أُِمر به المصلً أو مما ندب إلٌه، والعبد بكل ذلن هلل مطٌع وهو لربه فٌه لانت"

ً أن ٌسمى مدٌم (ٖ)ولٌل: إن أصل المنوت فً اللؽة الدوام على الشًء    ، وعلٌه ٌجوز أٌضا
لطاعة لانتاً، وكذلن من أطال المٌام والمراءة والدعاء فً الصبلة أو أطال الخشوع والسكوت كل هإالء فاعلو ا

 .(ٗ)المنوت
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لموله تعالى: } حافظوا على الصلوات {؛ واألصل  - ٔ
 فً األمر الوجوب.

 لمحافظة علٌها؟فإن لٌل: إن النوافل ال تجب ا
فالجواب أنه ال مانع من استعمال المشترن فً معنٌٌه؛ فتكون المحافظة على الفرابض واجبة؛ وعلى 

 النوافل سنة.
 -ومنها: فضٌلة صبلة العصر؛ ألن هللا خصها بالذكر بعد التعمٌم؛ وهً أفضل الصبلتٌن المفضلتٌن  - ٕ

من صلى البردٌن دخل » فضلهما فً أحادٌث؛ منها لوله )ص(: العصر، والفجر؛ ولد بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الممر ال تضامون فً رإٌته؛ فإن استطعتم أن ال »، ولوله )ص(: (ٔ)«الجنة

 .(ٕ)«تؽلبوا على صبلة لبل طلوع الشمس ولبل ؼروبها فافعلوا
 {. ومنها: وجوب المٌام؛ لموله تعالى: } ولوموا هلل - ٖ
 ومنها: وجوب اإلخبلص هلل؛ لموله تعالى: } هلل {. - ٗ
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان إذا تعبد هلل أن ٌستشعر أمر هللا؛ ألنه أبلػ فً االمتثال، والطاعة؛ وكذلن  - ٘

كما صلوا »ٌنبؽً أن ٌستحضر أنه متؤٍس برسول هللا )ص( كؤنما ٌشاهده رأي عٌن؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 فتتم له المتابعة. - (ٖ)«رأٌتمونً أصلً

ومنها: األمر بالمنوت هلل عّز وجّل؛ وهو خشوع الملب الذي ٌظهر منه سكون الجوارح؛ لموله تعالى:  - ٙ
 } لانتٌن {.

بناًء على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا ٌتكلمون فً الصبلة حتى  -ومنها: تحرٌم الكبلم فً الصبلة  - 5
 ٌة؛ فؤمروا بالسكوت، ونهوا عن الكبلم.نزلت هذه اآل

                                                                                                                                                                                             
 .ٕ٘ٗ( تؤوٌل مشكل المرآن: ٔ)
 .ٖٕٙ/٘( انظر تفسٌره: ٕ)
 [:ٖٓٔ/ٔ(واختلؾ فً أصل )المنوت(، على ثبلثة أوجه]انظر:  النكت والعٌون: ٖ)

 أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد .
 والثانً : أصله الطاعة .
 والثالث : أصله الدعاء .

، فتح المدٌر ٕٗٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٖٔ/ٔ، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: ٘ٓٙ/ٔنظر: أحكام المرآن للجصاص: (اٗ)
 "هو اختٌار علً بن عٌسى". ٘ٙٔ/ٙ، ولال الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 5٘-ٙ٘/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: 2ٖٗ/ٔللشوكانً: 

، كتاب المساجد 55ٙ، وأخرجه مسلم ص5ٗ٘: فضل صبلة الفجر، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب موالٌت الصبلة، باب 5ٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖ٘ٙ[ ٕ٘ٔ] 2ٖٗ: فضل صبلتً الصبح والعصر والمحافظة علٌهما، حدٌث رلم 5ٖومواضع الصبلة، باب 

، كتاب 55ٙ، وأخرجه مسلم صٗ٘٘العصر، حدٌث رلم  : فضل صبلةٙٔ: كتاب موالٌت الصبلة، باب ٘ٗأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٖٖٙ[ ٕٔٔ] ٖٗٗٔ: فضل صبلتً الصبح والعصر والمحافظة علٌهما، حدٌث رلم 5ٖالمساجد ومواضع الصبلة، باب 

 .ٖٔٙ، األذان للمسافرٌن إذا كانوا جماعة...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب األذان، باب ٔ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)



ٕٔٗ 

 

 ومنها: وجوب المٌام فً الصبلة؛ وٌستثنً من ذلن: - 2
صبلة النافلة؛ لداللة السنة على جوازها من لاعد؛ هذا إذا جعلنا لوله تعالى: } الصلوات { عامة؛ وأما  -أ 

 إذا جعلناها خاصة بالفرابض فبل استثناء.
ً الخابؾ، مثل  -ب  أن ٌصلً خلؾ الجدار إن لام علم به عدوه فمال علٌه؛ وإن صلى وٌستثنً أٌضا

 جالساً َسِلم.
 [ .ٙٔوٌستثنً أٌضاً العاجز؛ لموله تعالى: }فاتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن:  -ج 
ً المؤموم المادر على المٌام إذا صلى إمامه العاجز عنه لاعداً من أول صبلته ؛ لمول  -د  وٌستثنً أٌضا

؛ أما إذا طرأ علٌه العجز فً أثناء الصبلة (ٗ)«إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» فً اإلمام: النبً ملسو هيلع هللا ىلص
فإن المؤمومٌن ٌتمونها لٌاماً؛ لمصة صبلة أبً بكر بالناس، حٌث ابتدأ بهم الصبلة لابماً؛ فلما حضر النبً 

ً ملسو هيلع هللا ىلص فً أثناء الصبلة صلى جالساً، وأ  .(٘)تموا خلفه لٌاما
 المرآن

َ َكَما َللََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَ  ({ ]البمرة : 2ُٖٕموَن )}فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاًَل أَْو ُرْكبَانًا فَِإَذا أَِمْنتُْم فَاْذُكُروا َّللاَّ
ٕٖ2] 

 التفسٌر: 
بة تستطٌعونها ولو باإلٌماء، فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صبلة الخوؾ ماشٌن، أو راكبٌن، على أي هٌ

أو إلى ؼٌر جهة المبلة، فإذا زال خوفكم فصلُّوا صبلة األمن، واذكروا هللا فٌها، وال تنمصوها عن هٌبتها 
 األصلٌة، واشكروا له على ما علَّمكم من أمور العبادات واألحكام ما لم تكونوا على علم به.

 .(ٔ)، " أي: فإِذا كنتم فً خوٍؾ من عدٍو أو ؼٌره"[2ٖٕلوله تعالى:}فَإِْن ِخْفتُْم{]البمرة:   
لال السعدي: " لم ٌذكر ما ٌخاؾ منه لٌشمل الخوؾ من كافر وظالم وسبع، وؼٌر ذلن من    

 .(ٕ)أنواع المخاوؾ، أي: إن خفتم بصبلتكم على تلن الصفة"
على األلدام أو راكبٌن على [، أي:" فصلوا ماشٌن 2ٖٕلوله تعالى:}فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَانًا{]البمرة:   

 .(ٖ)الدواب"
لال السعدي: " أي: ماشٌن على ألدامكم أو على الخٌل واإلبل وؼٌرها، وٌلزم على ذلن أن    

ٌكونوا مستمبلً المبلة وؼٌر مستمبلٌها، وفً هذا زٌادة التؤكٌد على المحافظة على ولتها حٌث أمر بذلن ولو 
ط، وأنه ال ٌجوز تؤخٌرها عن ولتها ولو فً هذه الحالة الشدٌدة، مع اإلخبلل بكثٌر من األركان والشرو

 .(ٗ)فصبلتها على تلن الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صبلتها مطمبنا خارج الولت"
لال المرطبً: " والرجال جمع راجل أو رجل من لولهم : رجل اإلنسان ٌرجل رجبل إذا عدم    

 .(٘)"بضم الجٌم" وهً لؽة أهل الحجاز" -ورجل  المركوب ومشى على لدمٌه ، فهو رجل وراجل
 :(ٙ)واختلؾ فً لدر صبلته على ثبلثة ألوال   

                                                           
، كتاب الصبلة، 5ٖٗ، وأخرجه مسلم ص24ٙ، إنما جعل اإلمام لٌإتم به، حدٌث رلم ٔ٘، كتاب األذان، باب ٘٘أخرجه البخاري ص (ٗ)

 .ٕٔٗ[ 2ٕ] 4ٕٙ: ابتمام المؤموم باإلمام، حدٌث رلم 4ٔباب 
كتاب  ،5ٗٗ؛ وأخرجه مسلم ص25ٙ: إنما جعل اإلمام لٌإتم به، حدٌث رلم ٔ٘، كتاب األذان، باب ٘٘راجع صحٌح البخاري ص (٘)

 .2ٔٗ[ 4ٓ] 4ٖٙ: استخبلؾ اإلمام...، حدٌث رلم ٕٔالصبلة، باب 
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)



ٕٔ٘ 

 

 .(ٗ)، وهو لول الجمهور(ٖ)،  والربٌع(ٕ)، والزهري(ٔ)أحدها: أنها على عددها تَُصلَّى ركعتٌن. لاله إبراهٌم
، (2)، وحماد(5)، ولتادة(ٙ)والحكم، (٘)والثانً:أن تَُصلَّى ركعة واحدة إذا كان خابفاً. وهذا لول الحسن

 .(4)وجابر
 فً أحد لولٌهما. (ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)والثالث: إن استطاع صلى ركعتٌن وإال فواحدة. لاله لتادة

واختلفوا فً وجوب اإِلعادة علٌه بعد أمنه ، فذهب أهل الحجاز إلى سموط اإِلعادة عنه    
 .(ٕٔ)لعذره، وذهب أهل العراق إلى وجوب اإِلعادة علٌه ألن مشٌه فٌها عمل لٌس منها 

ا لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمو    َ َكَما َعلََّمُكم مَّ [،" أي: فإِذا 4َٖٕن{]البمرة:لوله تعالى:}فَإَِذا أَِمنتُم فَاْذُكُروا َّللاَّ
زال الخوؾ وجاء األمن، فؤلٌموا الصبلة مستوفٌة لجمٌع األركان كما أمركم هللا وعلى الوجه الذي شرعه 

 .(ٖٔ)لكم"
 .(ٗٔ)لال مجاهد:"خرجتم من دار السفر إلى دار اإللامة"   
 .(ٙٔ)، صلوا كما علمكم"(٘ٔ)لال مماتل بن حٌان:" فإذا أمنتم من العدو"   
   "}َ  .(5ٔ)لال السعدي: " أي: زال الخوؾ عنكم، }فَاْذُكُروا َّللاَّ
ا لَْم تَُكونُوا     َ َكَما َعلََّمُكم مَّ وذكر أهل العلم فً لوله تعالى:}فَإَِذا أَِمنتُم فَاْذُكُروا َّللاَّ

 : (2ٔ)[، تؤوٌبلن4ٖٕتَْعلَُموَن{]البمرة:
 أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلّوا كما علّمكم.

إذا جاء الخوؾ كانت لهم  -لال ابن زٌد :"فإذا أمنتم فصلوا الصبلة كما افترض هللا علٌكم    
 .(4ٔ)رخصة"

 .(ٕٓ)لال المرطبً: " أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام األركان"   
آلٌة [ والذكُر فً آٖٔلال الصابونً: " وهذه كموله: }فَإَِذا اطمؤننتم فَؤَلٌُِمواْ الصبلة{ ]النساء:    

ٌراد به الصبلة الكاملة المستوفٌة لؤلركان، لال الزمخشري: المعنى اذكروه بالعبادة كام أحسن إِلٌكم بما 
 .(ٔ)علمكم من الشرابع وكٌؾ تصلون فً حال الخوؾ واألمن"

                                                           
 .4ٖٕ-2ٖٕ/٘(:ص2ٖ٘٘)-(ٖ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص4ٗ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٔٗ/٘(:صٓ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٕٗ/٘(:صٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٕٗ/٘(:ص5٘٘٘)-(ٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص5٘٘٘)-(ٗ٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٕٗ/٘(:ص5٘٘٘)-(ٗ٘٘٘سٌر الطبري)( انظر: تف2)
 .ٖٕٗ/٘(:صٖٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٕٔٗ/٘(:صٕ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕٗ/٘(:صٖ٘٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .5ٕٗ/٘(: ص5ٓ٘٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص2ٖٕٙحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٘ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص22ٖٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٔ)
 .2ٕٗ/٘(: ص5ٔ٘٘(  أخرجه الطبري)4ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٓ)



ٕٔٙ 

 

 .(ٕ)لال السعدي: " وهذا ٌشمل جمٌع أنواع الذكر ومنه الصبلة على كمالها وتمامها"   
 روه بالثناء علٌه والحمد له ، كما علمكم من أمر دٌنكم ما لم تكونوا تعلمون.والثانً : ٌرٌد فاذك

 .(ٖ)لال ابن عباس:" ٌعنً: كما علمكم أن ٌصلً الراكب على دابته، والراجل على رجلٌه"
لال المرطبً: "ولٌل : معناه اشكروه على هذه النعمة فً تعلٌمكم هذه الصبلة التً ولع بها    

 .(ٗ)فتكم صبلة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه"اإلجزاء ؛ ولم ت
 الفوابد:

تعالى: } فإن خفتم فرجاالً أو  ومن فوابد اآلٌة: سعة رحمة هللا عّز وجّل، وأن هذا الدٌن ٌسر؛ لموله - ٔ
 ركباناً {؛ ألن هذا من التٌسٌر على العباد.

وهو  -لموله تعالى: } فرجاالً {؛ ألن الراجل ومنها: جواز الحركة الكثٌرة فً الصبلة للضرورة؛  - ٕ
 ٌتحرن حركة كثٌرة. -الماشً 
ومنها: جواز الصبلة على الراحلة فً حال الخوؾ؛ لموله تعالى: } أو ركباناً {؛ أما فً حال األمن  - ٖ

ه ٌجوز؛ ولهذا فبل تجوز الصبلة على الراحلة إال النافلة؛ إال إذا تمكن من اإلتٌان بالصبلة على وجه التمام فإن
جوزنا الصبلة فً السفٌنة، وفً المطار، وما أشبه ذلن؛ ألنه سٌؤتً بها على وجه التمام بخبلؾ الراحلة من 
بعٌر، وسٌارة، وطابرة إال أن ٌكون فً الطابرة مكان متسع ٌتمكن فٌه من اإلتٌان بالصبلة كاملة: فتصح؛ لكن 

 فً أّي مكان. -ولو مضطجعاً  -إذا خاؾ اإلنسان خروج الولت ٌصلً على أي حال 
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على المرء المٌام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لموله تعالى: } فإذا  - ٗ

 أمنتم فاذكروا هللا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون {.
 ً الصبلة.ومنها: أن الصبلة من الذكر؛ لموله تعالى: } فاذكروا هللا {؛ والكبلم هنا ف - ٘
 ومنها: بٌان منة هللا علٌنا بالعلم؛ لموله تعالى: } كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون {. - ٙ
ومنها: بٌان نمص اإلنسان لكون األصل فٌه الجهل، حٌث لال تعالى: } كما علمكم ما لم تكونوا  - 5

 تعلمون {؛ فاألصل فً اإلنسان الجهل حتى ٌُعَلَِّمه هللا عّز وجّل.
؛ لموله تعالى: } كما علمكم {؛ «إن اإلنسان مستمل بعمله»منها: الرد على المدرٌة الذٌن ٌمولون: و - 2

والرد على الجبرٌة أٌضاً؛ لتوجٌه األوامر إلى اإلنسان؛ لموله تعالى: } حافظوا {، ولوله تعالى: } فاذكروا 
ً من العبث؛ ألنه أمر بما ال هللا{، وما أشبههما؛ ألننا لو للنا بؤن العبد مجبر صار توجٌه الخطا ب إلٌه نوعا

 ٌطاق، وال ٌمكن تطبٌمه.
 المرآن

 فَِإْن َخَرْجَن فَََل }َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا َوِصيَّةً ِِلَْزَواِجِهْم َمتَاًلا إِلَى اْلَحْوِل َؼْيَر إِْخَراجٍ 
ُ َلِزيٌز َحِكيٌم )ُجنَاَح َللَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن   [ٕٓٗ({ ]البمرة : ٕٓٗفِي أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍؾ َوَّللاَّ

 التفسٌر:
: أن ٌَُمتَّعن سنه تامة من ٌوم الوفاة،  واألزواج الذٌن ٌموتون وٌتركون زوجات بعدهم، فعلٌهم وصٌةً لهنَّ

طر الزوجة، وبًرا بالمتوفَّى. فإن بالسكنى فً منزل الزوج من ؼٌر إخراج الورثة لهن مدة السنة؛ جبًرا لخا
فً ذلن، وال حرج على الزوجات  -أٌها الورثة-خرجت الزوجات باختٌارهن لبل انمضاء السنة فبل إثم علٌكم 

                                                                                                                                                                                             
 .4ٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص24ٖٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)



ٕٔ5 

 

فٌما فعلن فً أنفسهن من أمور مباحة. وهللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً أمره ونهٌه. وهذه اآلٌة منسوخة بموله 
 ذرون أزواًجا ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر وعشًرا.تعالى: والذٌن ٌتوفون منكم وٌ

 :(ٔ)اختلؾ السلؾ ومن تبعهم من المفسرٌن فً هذه اآلٌة هل هً محكمة أو منسوخة   
 .(ٕ)المول األول: ٌرى الجمهور بؤن اآلٌة منسوخة

ٌَتََربَّْصَن بِؤَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ : }َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا -عز وجل-فالناسخ هو لوله   
[، حٌث عدة المتوفى عنها زوجها فٌها: أربعة أشهر وعشراً، والمنسوخ هذه اآلٌة ٖٕٗأَْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البمرة:

 حٌث عدة المتوفى عنها زوجها فٌها: حوالً كامبلً.
، (ٗ)، والضحان(ٖ)ابن عباسالثانً: وذهب بعض أهل العلم إلى أن اآلٌة محكمة ؼٌر منسوخة، ومنهم:

 ، وؼٌرهم.(ٓٔ)، وابن عثٌمٌن(4)، والسعدي(2)، وابن كثٌر(5)، وابن زٌد(ٙ)، وعطاء(٘)ومجاهد
والمول الثانً هو األظهر، لال السعدي بعد ذكره المول بالنسخ: "وهذا المول ال دلٌل علٌه،    

وأن اآلٌة األولى فً وجوب التربص  ومن تؤمل اآلٌتٌن اتضح له أن المول اآلخر فً اآلٌة هو الصواب،
أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتٌم على المرأة، وأما فً هذه اآلٌة فإنها وصٌة ألهل المٌت أن ٌبموا زوجة 
مٌتهم عندهم حوالً كامبلً جبراً لخاطرها وبرأ بمٌتهم، ولهذا لال: }َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم{ أي: وصٌة من هللا ألهل 

 .(ٔٔ)ستوصوا بزوجته وٌمتعوها وال ٌخرجوها"المٌت أن ٌ
 .(ٕٔ)[، "أي: ٌمبضون من رجالكم"ٕٓٗلوله تعالى:} َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم{]البمرة:   
 ، بعد الموت.(ٖٔ)[، أي:" وٌتركون زوجاتهم"ٕٓٗلوله تعالى:} َوٌََذُروَن أَْزَواجاً {]البمرة:   
 ألزواجهم. (ٗٔ)[،أي:"كتب هللا علٌهم وصٌة"ٕٓٗأِلَْزواِجِهْم {]البمرة:لوله تعالى:}َوِصٌَّةً    
ُ فًِ أَْوالِدُكْم { اآلٌة     لال ابن كثٌر: " أي : ٌوصٌكم هللا بهن وصٌة كموله : } ٌُوِصٌُكُم َّللاَّ

 .(٘ٔ)["ٔٔ]النساء : 

                                                           
ب، زاد المسٌر البن 5ٗٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 4ٔ، نواسخ المرآن البن الجوزي: ٘٘(انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة هللا بن سبلمة: ٔ)

، روح 4ٕ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٗٗ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٕٙ/ٔالجوزي: 
 ، وؼٌرها. 5ٔٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 4٘ٔ/ٕالمعانً لؤللوسً: 

، المحرر ٖٔٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٘٘، والناسخ والمنسوخ لهبة هللا بن سبلمة: 4ٔ(انظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: ٕ)
، 4ٕ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٗٗ/ٕلبحر المحٌط ألبً حٌان: ، ا5ٓٔ/ٙ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 

، اإلٌضاح لناسخ ٕٖ٘، معرفة الناسخ والمنسوخ ألبً عبد هللا دمحم بن حزم: 4٘ٔ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 2ٖٙ/ٔفتح المدٌر للشوكانً: 
، الفمٌه 52ٓ/ٖ، العدة ألبً ٌعلى: ٔٓٙ/ٗ ، اإلحكام فً أصول األحكام البن حزم:٘٘ٔ-ٖ٘ٔالمرآن ومنسوخه لمكً بن أبً طالب: 

 وؼٌرها. 2٘ٔ/ٕ، مناهل العرفان للزرلانً: 2ٔ/ٔوالمتفمه للخطٌب البؽدادي: 
 .ٕ٘٘/٘(:ص5ٗ٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕ٘٘/٘(:ص5٘٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/٘(:ص55٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/٘(:ص55٘٘الطبري)( انظر:تفسٌر ٙ)
 .ٕٙ٘/٘(:ص52٘٘( انظر:تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٙٙ-2٘ٙ/ٔ، و2ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٙٓٔ( انظر: تفسٌر السعدي:4)
 .2ٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
، 4ٓ-22/ٕلمنسوخ للنحاس: ، وحاشٌة د. البلحم على الناسخ وا2ٖٙ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 4ٕ٘-2ٕ٘/٘(انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)

 . ٘ٙٔٔرلم:  52ٔ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم د. مصطفى زٌد: 22السعدي: 
 . 5ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .5ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .4٘ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)



ٕٔ2 

 

 .(ٔ)لال الزمخشري: " أن ٌوصوا لبل أن ٌحتضروا"   
 .(ٕ)ٌة من َّللّا ألزواجهم"لال المراؼً: " أي وص   
لال ابن عثٌمٌن: "أي عهداً ألزواجهم؛ وال تكون الوصٌة إال فً األمر الذي له شؤن، وبه    

 .(ٖ)اهتمام"
 :(ٗ)[، لراءتانٕٓٗوفً لوله تعالى: } َوِصٌَّةً{]البمرة:   

زة، وحفص عن عاصم، األولى:} َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم{ بالنصب، وهً لراءة ابن عامر وأبً عمرو وحم
 بمعنى : فلٌوصوا وصٌة ألزواجهم ، أو : علٌهم أن ٌوصوا وصٌة ألزواجهم.

والثانٌة: } َوِصٌِّةٌ ألْزَواِجِهْم{ بالرفع؛ لرأ بها ابن كثٌر ونافع وعاصم فً رواٌة أبً بكر والكسابً، ثم 
 :(٘)اختلفوا فً وجه رفعهاعلى لولٌن

 هم الوصٌة، وواحتجوا فً ذلن بؤنها كذلن فً لراءة عبد هللا. أحدها: أنها رفعت بمعنى : كتبت علٌ
ومعنى الكبلم على هذا الوجه: والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا ، كتبت علٌهم وصٌة    

 ثم ترن ذكر " كتبت " ، ورفعت " الوصٌة " بذلن المعنى ، وإن كان متروكا ذكره. -ألزواجهم 
 له : }ألزواجهم{، فتؤول : ألزواجهم وصٌة.والثانً: أن )الوصٌة( مرفوعة بمو

والراجح هو المول األول، وهو أن تكون )الوصٌة( إذا رفعت مرفوعة بمعنى : كتبت علٌكم    
وصٌة ألزواجكم. "ألن العرب تضمر النكرات مرافعها لبلها إذا أضمرت ، فإذا أظهرت بدأت به لبلها ، 

جاءنً الٌوم، لم ٌكادوا أن ٌمولونه إال والرجل حاضر ٌشٌرون  فتمول : جاءنً رجل الٌوم، وإذا لالوا : رجل
إلٌه ب )هذا(،  أو ؼابب لد علم المخبر عنه خبره ، أو بحذؾ )هذا( وإضماره وإن حذفوه ، لمعرفة السامع 

ِ وَ ٔبمعنى المتكلم ، كما لال هللا تعالى ذكره : )سورة أنزلناها( ]سورة النور :  َرُسوِلِه{ [ و} بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ
 .(ٙ)[ ، فكذلن ذلن فً لوله : }وصٌة ألزواجهم{"ٔ]سورة التوبة : 

والصواب هو المراءة بالرفع } َوِصٌِّةٌ{، وذلن "لداللة ظاهر المرآن على أن ممام المتوفى    
ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌََذُروَن عنها زوجها فً بٌت زوجها المتوفى حوال كامبل كان حما لها لبل نزول لوله : }َوالَِّذٌَن 

[ ، ولبل نزول آٌة المٌراث ولتظاهر ٖٕٗأَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا{]سورة البمرة : 
ل وفاتهن ، أو األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنحو الذي دل علٌه الظاهر من ذلن ، أوصى لهن أزواجهن بذلن لب

 .(5)لم ٌوصوا لهن به"
تَاعاً إِلَى الحول{]البمرة:     .(2)[، أي: "بؤن تمتَّع أزواجهم بعدهم حوالً كامبل"ٕٓٗلوله تعالى:} مَّ
 .(4)لال الزمخشري: " بؤن تمتع أزواجهم بعدهم حوال كامبل ، أى ٌنفك علٌهّن من تركته"   
 .(ٓٔ)كامبل بالنفمة والسكنى من تركتهم"لال الشوكانً: "ن ٌمتعن بعدهم حوال    
ولرأ أبّى : متاع ألزواجهم متاعا. وروى عنه : فمتاع ألزواجهم. ومتاعا نضب بالوصٌة ،    

إال إذا أضمرت ٌوصون ، فإنه نصب بالفعل، وعلى لراءة أبّى متاعا نصب بمتاع ، ألنه فً معنى التمتٌع 
                                                           

 .24ٕ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .2ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٖ)
 .5ٕٕ/ٖ،  وتفسٌر المرطبً: ٕٓ٘/٘، وتفسٌر الطبري: 2ٗٔ( انظر: السبعة: ٗ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/٘(تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .24ٕ/ٔ( الكشاؾ: 4)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)



ٕٔ4 

 

ٌَْر إِْخراجٍ مصدر مإكد ، كمولن : الحمد َّللَّ حمد الشاكرٌن ، وأعجبن ى ضرب لن زٌداً ضربا شدٌداً. وَؼ
 .(ٔ) كمولن :  هذا المول ؼٌر ما تمول. أو بدل من متاعاً. أو حال من األزواج ، أى ؼٌر مخرجات

ٌَْر إِْخَراجٍ{]البمرة:    [، أي:" لهن ذلن المتاع وهن ممٌمات فً البٌت ؼٌر ٕٓٗلوله تعالى:} َؼ
 .(ٕ)نوعات من السكنى فٌه"مخرجات منه ، وال مم

لال ابن عثٌمٌن: "أي: من الورثة الذٌن ٌرثون المال بعد الزوج؛ ومنه البٌت الذي تسكن فٌه    
 .(ٖ)الزوجة"

 .(ٗ)لال المرطبً: " معناه لٌس ألولٌاء المٌت ووارثً المنزل إخراجها"   
بلم ، ثم نسخت المدة لال الزمخشري: " وال ٌخرجن من مساكنهن ، وكان ذلن فً أول اإلس   

بموله : }أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً{ ولٌل : نسخ ما زاد منه على هذا الممدار ، ونسخت النفمة باإلرث الذي هو 
الربع والثمن. واختلؾ فً السكنى ، فعند أبى حنٌفة وأصحابه : ال سكنى لهن فٌِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ من 

ِمْن َمْعُروٍؾ مما لٌس بمنكر شرعاً. فإن للت : كٌؾ نسخت اآلٌة المتمدمة التزٌن والتعرض للخطاب 
المتؤخرة؟ للت : لد تكون اآلٌة متمّدمة فً التبلوة وهً متؤخرة فً التنزٌل ، كموله تعالى : }َسٌَمُوُل السُّفَهاُء{ 

 .(٘)مع لوله :}لَْد نَرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السَّماِء{"
" وهذا األمر أمر ندب واستحسان ال أمر وجوب وإلزام تهاون فٌه الناس كما لال المراؼً:    

 .(ٙ)تهاونوا فى كثٌر من المندوبات"
ٌَْر{ على أربعة ألوال     :(5)واختلؾ فً نصب لوله}َؼ
 .(2)األول: نصب على المصدر، كؤنه لال ال إخراجا.  لاله األخفش  

 الثانً: ولٌل : نصب، ألنه صفة المتاع.
 الثالث: ولٌل : نصب على الحال من الموصٌن، أي: متعوهن ؼٌر مخرجات. 

 .(4)الرابع: ولٌل : بنزع الخافض ، أي من ؼٌر إخراج. لاله الفراء
 .(ٓٔ)[، "أي: فإِن خرجن مختارات راضٌات"ٕٓٗلوله تعالى:} فَإِْن َخَرْجَن{]البمرة:   
 .(ٔٔ)لال الشوكانً: "ٌعنً: باختٌارهن لبل الحول"   
ٌُْكْم{]البمرة:    [، أي: " أي ال حرج على الولً والحاكم ٕٓٗلوله تعالى:} فبََل ُجنَاَح َعلَ

 .(ٕٔ)وؼٌرهما"
 .(ٖٔ)لال الصابونً: " فبل إِثم علٌكم ٌا أولٌاء المٌت"   

                                                           
 .24ٕ/ٔانظر: الكشاؾ: ( ٔ)
 .4ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .24ٕ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .4ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .2ٕٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 4ٙٔ/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٖٕ/ٔ( انظر: إعراب المرآن للنحاس: 5)
 .5ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 4)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٖ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)



ٖٔٓ 

 

{]البمرة:     [، أي: "فً تركهن أن ٌفعلن ما ال ٌنكرهٕٓٗلوله تعالى:}فًِ َما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ
 .(ٔ)الشرع، كالتزٌن والتطٌب والتعرض للُخّطاب"

 .(ٕ)لال الشوكانً: " من التعرض للخطاب والتزٌن لهم"   
 .(ٖ)لال السعدي:" أي: من مراجعة الزٌنة والطٌب ونحو ذلن"   
 :(ٗ)[، على أربعة ألوالٕٓٗواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}ِمْن َمْعُروٍؾ{]البمرة:   

 معروؾ فً الشرع ؼٌر منكر.األول: أي بما هو 
لال الشوكانً: "وفٌه دلٌل على أن النساء كن مخٌرات فً سكنى الحول ولٌس ذلن بحتم    

 .(٘)علٌهن"
ٍ أو حاكم أو ؼٌره ؛ ألنه ال     ًّ لال المرطبً: } فَإِْن َخَرْجَن{ " اآلٌة :" أي ال حرج على أحد وِل

 .(ٙ)ٌجب علٌها الممام فً بٌت زوجها حوال"
 الثانً:  ولٌل المعنى ال جناح علٌكم فً لطع النفمة عنهن.

 .(5)ضعّفه الشوكانً، "ألن متعلك الجناح هو مذكور فً اآلٌة بموله }فٌما فعلن{"   
الثالث: ولٌل: "ال جناح علٌهن فً التشوؾ إلى األزواج، إذ لد انمطعت عنهن مرالبتكم أٌها الورثة، ثم 

 .(2)لعدة بالحول"علٌها أال تتزوج لبل انمضاء ا
الرابع: ولٌل: "ال جناح فً تزوٌجهن بعد انمضاء العدة. ألنه لال "من معروؾ" وهو ما ٌوافك 

 .(4)الشرع"
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{]البمرة:    [، أي "وَّللّا عزٌز ؼالب على أمره ٌعالب من ٕٓٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)خالفه ، حكٌم ٌراعى فى أحكامه مصالح عباده"
 .(ٔٔ)لال الصابونً: "أي: هو سبحانه ؼالٌب فً ملكه حكٌم فً صنعه"   
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي :ذو عزة، وُحكم، وِحكمة"   
لال المرطبً: "}وهللا عزٌز{ صفة تمتضً الوعٌد بالنسبة لمن خالؾ الحد فً هذه النازلة ،    

 .(ٖٔ)ٌرٌد من أمور عباده"فؤخرج المرأة وهً ال ترٌد الخروج.} َحِكٌٌم{ أي محكم لما 
لال المراؼً: " و من عزته ولدرته أن ٌحّول األمم من عادات ضارة ، إلى عادات نافعة    

تمتضٌها المصلحة ، كتحوٌل العرب من عادتهم فً العدة والحداد ، إذ كانوا ٌجعلون المرأة أسٌرة ذلٌلة 
و إكرامها فً بٌت زوجها بٌن أهله ، وعدم إلى ما هو خٌر من ذلن وه -ممهورة فً عمر دارها سنة كاملة 

 .(ٗٔ)الحجر على حرٌتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت فً حظٌرة الشرع وآدابه"
                                                           

 .4ٖٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 ،ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وفتح المدٌر: 2ٕٕ/ٖالمرطبً: ( انظر:تفسٌر ٗ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٓٙ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .4ٗٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٖالمرطبً: ( تفسٌر ٖٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
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ً بالصحابة رضً هللا عنهم؛     لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "والخطاب لعموم األمة؛ ولٌس خاصا
لكل األمة؛ إال إذا دل دلٌل على  ألن المرآن نزل للجمٌع إلى ٌوم المٌامة؛ فالخطاب الموجود فٌه عام

الخصوصٌة، كما فً لوله تعالى: }ال ٌستوي منكم من أنفك من لبل الفتح ولاتل أولبن أعظم درجة من الذٌن 
 . (ٔ)["ٓٔأنفموا من بعد ولاتلوا وكبلًّ وعد هللا الحسنى{ ]الحدٌد: 

 الفوابد:
وت؛ لموله تعالى: } وٌذرون أزواجاً {؛ وال من فوابد اآلٌة: أن الزوجة تبمى زوجٌتها حتى بعد الم - ٔ

 ٌمول لابل: إن المراد باعتبار ما كان؛ ألن هذا خبلؾ األصل.
 فإن لال لابل: فإذا كان األمر كذلن فإنها ال تحل ألحد بعده؟

للنا: هً ممٌدة بمدة العدة؛ وٌدل على ذلن أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تؽسله؛ ولو كانت أحكام 
ل زوجها. الزوجٌة  منمطعة ما جاز لها أن تؽّسِ
ومنها: أنه ٌشرع للزوج أن ٌوصً لزوجته أن تبمى فً بٌته، وٌنفك علٌها من تركته لمدة حول  - ٕ

كامل؛ هذا ما تفٌده اآلٌة؛ فهل هذا الحكم منسوخ، أو محكم؟ على لولٌن للعلماء؛ أحدهما: أنه منسوخ بموله 
[ ؛ وٌإٌده ٖٕٗأزواجاً ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر وعشراً{ ]البمرة:  تعالى: }والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون

ما فً صحٌح البخاري حٌنما سبل عثمان رضً هللا عنه: لماذا أبمٌت هذه اآلٌة وهً منسوخة؛ ولماذا 
وكان األولى أن تكون المنسوخة لبل اآلٌة الناسخة لمراعاة الترتٌب؟ فؤجاب  -وضعتها بعد اآلٌة الناسخة 

؛ وذلن ألن الترتٌب بٌن اآلٌات تولٌفً؛ فهذه اآلٌة توفً (ٔ)ان رضً هللا عنه بؤنه ال ٌؽٌر شٌباً من مكانهعثم
رسول هللا )ص( وهً تتلى فً المرآن، وفً مكانها؛ وال ٌمكن أن تؽٌر؛ وعلى هذا فتكون هذه اآلٌة منسوخة 

وهً  -من المال فهو منسوخ بآٌة الموارٌث  باآلٌة السابمة بالنسبة للعدة؛ وأما بالنسبة لما ٌوصً به الزوج
[ ، ٕٔلوله تعالى: }ولهن الربع مما تركتم إن لم ٌكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{ ]النساء: 

 .(ٕ)«إن هللا لد أعطى كل ذي حك حمه؛ فبل وصٌة لوارث»ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ فتحمل على معنًى ال ٌعارض اآلٌة األخرى؛ فٌمال: إن اآلٌة األخرى والمول الثانً: أن اآلٌة محكمة

ٌخاَطب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ واآلٌة الثانٌة ٌخاَطب بها الزوج لٌوصً لزوجته 
 بما ذُكر.

أن ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بؤن ٌوصً لزوجته مع  - ٖ
الزوج لد جعل هللا فٌه رحمة لزوجته حٌن لال هلل تعالى: }ومن آٌاته أن خلك لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 

 [ ؛ ورحمة هللا عّز وجّل لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها.ٕٔإلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة{ ]الروم: 
ً البٌت أن تخرج، وال تنفذ وصٌته؛ لموله ومنها: أن المرأة ٌحل لها إذا أوصى زوجها أن تبمى ف - ٗ

 تعالى: } فإن خرجن فبل جناح علٌكم {؛ ألن هذا شًء ٌتعلك بها، ولٌس لزوجها مصلحة فٌه.
وٌتفرع علٌه لو أوصى الزوج الزوجة أال تتزوج من بعده ال ٌلزمها؛ ألنه إذا كان ال ٌلزمها أن تبمى فً 

 ؼٌر متزوجة من باب أولى.البٌت مدة الحول فؤلن ال ٌلزمها أن تبمى 
وكذلن ٌإخذ منه لٌاساً كل من أوصى شخصاً بؤمر ٌتعلك بالشخص الموصى له فإن الحك له فً تنفٌذ 

 الوصٌة، وعدم تنفٌذها.

                                                           
 .2٘ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)

 .ٖٓ٘ٗ: )والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجاً ٌتربصن بؤنفسهن...،(، حدٌث رلم ٓٗ، كتاب التفسٌر، باب 5ٖٔراجع البخاري ص (ٔ)
: ما جاء فً الوصٌة للوارث، حدٌث، ٙصاٌا، باب ، كتاب الو5ٖٗٔ، وأخرجه أبو داود صٕٕٓ٘ٙ، حدٌث رلم 5ٕٙ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)

؛ وأخرجه ابن ماجة ٕٕٓٔ: ما جاء ال وصٌة لوارث، حدٌث رلم ٘، كتاب الوصاٌا، باب 2ٙٗٔ، وأخرجه الترمذي ص25ٕٓرلم 
اجع ، حسن صحٌح، ر5ٕٓ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود 5ٖٕٔ: ال وصٌة لوارث، حدٌث رلم ٙ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٓٗٙص

 .٘٘ٙٔ، حدٌث رلم 25/ٙاإلرواء 



ٖٕٔ 

 

 ومن فوابد اآلٌة: أن المسإولٌن عن النساء هم الرجال؛ لموله تعالى: } فبل جناح علٌكم {. - ٘
ا إذا خرجت المرأة عن المعروؾ شرعاً؛ لموله تعالى: } فبل جناح ومنها: أن على الرجال اإلثم فٌم - ٙ

 علٌكم فٌما فعلن فً أنفسهن من معروؾ {.
وٌتفرع على هذا أن كل مسإول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه ٌمنعه؛ وال ٌعارض هذا 

م مسإوالً فإنه إذا فرط فً ؛ ألن اإلنسان ما دا [ٗٙٔلوله تعالى: }وال تزر وازرة وزر أخرى{ ]األنعام: 
 مسإولٌته كان وازراً، ووزره على نفسه.

هو « المعروؾ»ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز للمرأة أن تخرج عن المعروؾ فً جمٌع أحوالها؛ و  - 5
ً فهً  ما ألره الشرع والعرؾ جمٌعاً؛ فلو خرجت فً لباسها، أو مشٌتها، أو صوتها، عن المعروؾ شرعا

 ا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه.آثمة؛ وعلٌن
؛ وإثبات ما تضمناه من صفة « الحكٌم»، و « العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - 2

سواء كان ذلن عن طرٌك اللزوم، أو المطابمة، أو التضمن؛ وهً العزة، والحكمة، والُحكم؛ ولد سبك تفسٌر 
 ذلن.

والحكمة على سبٌل اإلطبلق، ألن هللا سبحانه وتعالى أطلك: لال: } عزٌز حكٌم ومنها: إثبات العزة،  - 4
 {؛ فٌكون عزٌزاً فً كل حال؛ وحكٌماً حاكماً فً كل حال.

 المرآن
 [ٕٔٗ({ ]البمرة : ٕٔٗ}َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َللَى اْلُمتَِّميَن )

 التفسٌر:
ونفمة على الوجه المعروؾ المستحسن شرًعا، حمًا على الذٌن ٌخافون هللا وللمطلمات متاع من كسوة 

 وٌتمونه فً أمره ونهٌه.
[، " أي واجٌب على األزواج أن ٕٔٗلوله تعالى: } َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:    

 .(ٔ)ٌُمتِّعوا المطلمات بمدر استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق"
لشنمٌطً:  وهذا" ٌمتضً وجوب المتعة فً الجملة خبلفا لمالن ومن وافمه فً عدم لال ا   

وجوب المتعة أصبل واستدل بعض المالكٌة على عدم وجوب المتعة بؤن هللا تعالى لال :} َحمًّا َعلَى 
انت حما على كل أحد وبؤنها [، ولال : } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{ لالوا : فلو كانت واجبة لكٖٕٙاْلُمْحِسنٌَِن{]البمرة:

لو كانت واجبة لعٌن فٌها المدر الواجب...وهذا االستدالل على عدم وجوبها ال ٌنهض فٌما ٌظهر ؛ ألن لوله : 
} َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن{ و } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{، تؤكٌد للوجوب ولٌس ألحد أن ٌمول لست متمٌا مثبل ؛ لوجوب 

 .(ٕ)مٌع الناس "التموى على ج
أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس، لوله: "}وللمطلمات متاع بالمعروؾ{، وهً المطلمة التً    

ٌطلمها بل أن ٌمسها، ولم ٌسم لها صدالا، فؤمر هللا أن ٌمتعها على لدر عسره وٌسره، فؤما التً سمى لها 
 .(ٖ)الصداق فلها نصؾ الصداق"

 :(ٗ)معنٌة بهذه اآلٌة من المطلمات على ألوالولد اختلؾ أهل التفسٌر فً ال   
، رحمه هللا، وإلٌه ذهب سعٌد بن (٘)األول: لٌل هً المتعة وأنها واجبة لكل مطلمة، وهو لول عن الشافعً

 .(٘)، واختاره ابن جرٌر(ٗ)، وأحد لولً عطاء(ٖ)، وأبو العالٌة(ٕ)، والزهري(ٔ)جبٌر
                                                           

 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص44ٖٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وفتح المدٌر: ٖٕٙ-ٕٕٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٕٕ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الشافعً: ٘)
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فٌها اسم « أل»}وللمطلمات{ من ألفاظ العموم؛ ألن لال ابن عثٌمٌن: " ولوله تعالى:    
موصول؛ فٌشمل كل المطلمات بدون استثناء؛ وهن من فارلهن أزواجهن؛ وسمً طبللاً؛ ألن الزوجة لبله فً 

ن أي: أسٌرات؛ ولال تعالى ع (ٔ)لٌد النكاح؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "اتموا هللا فً النساء فإنهن عندكم عوان"
 .(ٙ)[ ؛ و } َسٌَِّدَها { : زوجها"ٕ٘امرأة العزٌز: } َوأَْلفٌََا َسٌَِّدَها لََدى اْلبَاِب{ ]ٌوسؾ: 

لال ابن كثٌر: " ولد استدل بهذه اآلٌة من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلمة ،    
 .(5)سواء كانت مفوضة أو مفروًضا لها أو مطلمًا  لبل المسٌس أو مدخوال بها"

الثانً: ولٌل إن هذه اآلٌة خاصة بالثٌبات اللواتً لد جومعن، ألنه لد تمدم لبل هذه اآلٌة ذكر المتعة 
 .(2)للواتً لم ٌدخل بهن األزواج، وهذا لول عطاء ومجاهد

وِسعِ الثالث: ولال آخرون : إنما نزلت هذه اآلٌة، ألن هللا تعالى ذكره لما أنزل لوله : }َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلمُ 
[ ، لال رجل من المسلمٌن ٖٕٙلََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمتِِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن{]سورة البمرة : 

: فإنا ال نفعل إن لم نرد أن نحسن. فؤنزل هللا :}وللمطلمات متاع بالمعروؾ حما على المتمٌن{، فوجب ذلن 
 . (4)ٌة نسخ محض، وهو لول ابن زٌدعلٌهم. وبهذا فإن اآل

وأخرج ابن أبً حام بسنده "عن سعٌد بن المسٌب لال: نسخت هذه اآلٌة التً بعدها :}وإن    
طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد فرضتم لهن فرٌضة فنصؾ ما فرضتم{، نسخت }وللمطلمات متاع 

 .(ٓٔ)بالمعروؾ{"
}وللمطلمات متاع بالمعروؾ{، لال: كان وأخرج أٌضا "عن عتاب بن خصٌؾ، فً لوله:    

 .(ٔٔ)ذلن لبل الفرابض"
 

 .(ٕٔ)الرابع: ولٌل المراد بالمتعة هنا نفمة العدة
والراجح هو المول األول، وهو: أن هللا تعالى ذكره أنزلها دلٌبل لعباده على أن لكل مطلمة    

متعة النساء ، خصوصا من النساء ، فبٌن متعة، "ألن هللا تعالى ذكره ذكر فً سابر آي المرآن التً فٌها ذكر 
ٌُْكْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَرِ  ٌَضةً {]سورة البمرة فً اآلٌة التً لال فٌها :}ال ُجنَاَح َعلَ

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕٙ/٘(:ص4ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٕٓٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

، وأخرجه الترمذي 45ٕٔٓ، حدٌث رلم 5ٖ – 5ٕ/٘؛ واللفظ له وأخرجه من طرٌك أبً حرة 45ٕٔٓ، حدٌث رلم 5ٖ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)
، كتاب النكاح، 22ٕ٘، وأخرجه ابن ماجة صٖٙٔٔ: ما جاء فً حك المرأة على زوجها حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الرضاع، باب 5ٙٙٔص

، وفً سنده سلٌمان بن عمرو بن األحوص؛ لال عبد المادر األرناإوط فً تخرٌج جامع 2٘ٔٔ: حك المرأة على الزوج، حدٌث رلم ٖباب 
(: )لم ٌوثمه ؼٌر ابن حبان، وللحدٌث شواهد فً الصحٌحٌن منها حدٌث جابر الطوٌل فً ٔ، حاشٌة رلم _ٗٓ٘/٘األصول البن األثٌر 

: حسن، ولال فً اإلرواء: فً إسناده جهالة لكن له شاهد ٖٔٔ/ًٔ فً صحٌح ابن ماجة حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فالحدٌث صحٌح. أهـ. ولال األلبان
 . أهـ. باختصار.45، 4ٙ، ٗ٘/5ٌتولى به من حدٌث عم أبً حرة الرلاش، فالحدٌث بمجموع الطرٌمٌن حسن إن شاء هللا تعالى 

 .4ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٓٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 . 5ٕٖ/ ٔ،  والمحرر الوجٌز:ٖٕٙ/٘ر الطبري: ( انظر: تفس2ٌ)
 .ٕٗٙ/٘(:ص 4٘٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(:صٕٓٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(:صٕٔٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)ٔٔ)
 ،24ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
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ُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ {]سورة [ ، وفً لوله : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم الْ ٖٕٙ: 
ًُّ لُْل ألْزَواِجَن إِْن ُكْنتُنَّ 4ٗاألحزاب :  [ ، ما لهن من المتعة إذا طلمن لبل المسٌس ، وبموله : }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ٌَْن أُمَ  [ ، حكم المدخول بهن ، وبمً حكم الصباٌا 2ٕتِّْعُكنَّ {]سورة األحزاب : تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ الدُّْنٌَا َوِزٌنَتََها فَتَعَالَ
إذا طلمن بعد االبتناء بهن ، وحكم الكوافر واإلماء. فعم هللا تعالى ذكره بموله : " وللمطلمات متاع بالمعروؾ 

المرآن،  " ذكر جمٌعهن ، وأخبر بؤن لهن المتاع ، كما خص المطلمات الموصوفات بصفاتهن فً سابر آي
 .(ٕ( )ٔ)ولذلن كرر ذكر جمٌعهن فً هذه اآلٌة"

 .(ٖ)[، أي :" أي نفمة العدة"ٕٔٗولوله تعالى: } َمتَاٌع {]البمرة:   
 .(ٗ)والمتاع: هو "ما تتمتع به من لباس، وؼٌره"   
 .(٘)[، ٌعنً "بمدر اإلمكان، جبرا لوحشة الفراق"ٕٔٗلوله تعالى:} بِاْلَمْعُروِؾ {]البمرة:   
؛ وهذا لد ٌكون -أي ما ٌعرفه الناس  -لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً: هذا المتاع ممٌد بالمعروؾ     

[، أي: المتاع على ٖٕٙمفسَّراً بموله تعالى: }وعلى الموسع لدره وعلى الممتر لدره متاعاً بالمعروؾ{ ]البمرة:
 .(ٙ)الموسر بمدر إٌساره؛ وعلى المعسر بمدر إعساره"

[، أي: " وهذه المتعة حكٌّ الزم على المإمنٌن ٕٔٗمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:لوله تعالى:} حَ    
 .(5)المتمٌن هلل"

لال المراؼً: " والذي ٌفعل ذلن من أشرب للبه تموى َّللّا والخوؾ من عمابه ، فهو الذي    
 .(2)ٌجود بالمال تطٌٌبا للملوب وإزالة للضؽن"

)المتمون(، فهم الذٌن اتموا هللا فً أمره ونهٌه وحدوده ، فماموا بها على لال الطبري: "فؤما    
 .(4)ما كلفهم المٌام بها خشٌة منهم له ، ووجبل منهم من عمابه"

و)التموى(: هً المٌام بطاعة هللا على علم وبصٌرة؛ وما أحسن ما لاله بعضهم: التموى أن    
هللا، وأن تترن ما نهى هللا على نور من هللا تخشى عماب  تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب

روي "عن ابن عباس :}المتمٌن{، أي: الذٌن ٌحذرون من هللا عموبته وترن ما ٌعرفون من    
 .(ٔٔ)الهوى، وٌرجون رحمته، بتصدٌك ما جاء منه"

ٌجب على ؼٌر المتمٌن؛ ولكن تمٌٌده ولوله تعالى: } َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{ فؤنه ال ٌعنً أنه ال    
بالمتمٌن من باب اإلؼراء، والحث على لزومه؛ وٌفٌد أن التزامه من تموى هللا عّز وجّل؛ وأن من لم ٌلتزمه 

 .(ٔ)فمد نمصت تمواه

                                                           
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
اِت َمتَاٌع{،ٌمتضً وجوب المتعة فً الجملة خبلفا لمالن ومن وافمه فً عدم وجوب المتعة أصبل واستدل ( لال الشنمٌطً: " ولوله}َوِلْلُمَطلَّمَ ٕ)

بعض المالكٌة على عدم وجوب المتعة بؤن هللا تعالى لال : ) حما على المحسنٌن ) ولال : ) حما على المتمٌن ) لالوا : فلو كانت واجبة 
 اجبة لعٌن فٌها المدر الواجب .لكانت حما على كل أحد وبؤنها لو كانت و

لال ممٌده عفا هللا عنه هذا االستدالل على عدم وجوبها ال ٌنهض فٌما ٌظهر ؛ ألن لوله : ) على المحسنٌن ) و ( على المتمٌن ) تؤكٌد 
 [.ٕ٘ٔ/ٔللوجوب ولٌس ألحد أن ٌمول لست متمٌا مثبل ؛ لوجوب التموى على جمٌع الناس ".]أضواء البٌان: 

 .4ٕٔ/ٌٔر النسفً: ( تفسٖ)
 .4ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .4ٖٔ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 5ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .4ٓٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٕ٘ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 . 4ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .٘٘ٗ/ٕ(:صٕٙٓٗابً حاتم)( تفسٌر ابن ٔٔ)
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 .(ٕ)تشرٌفاً لهم" -وإن كان عاماً  -لال الماوردي:" وإنما خص المتمٌن بالذكر    
ده عن "ٌعلً ابن حكٌم، لال: سمعت رجبل سؤل سعٌد بن جبٌر ولد أخرج ابن ابً حاتم بسن   

 .(ٖ)عن المتعة، على كل أحد هً؟ لال:ال. لال: فعلى من؟ لال: على المتمٌن"
وعنه أٌضا بسنده عن حسٌن بن حفص، لال: لال سفٌان وإن طلمها ولد دخل بها، فسمى لها    

 .(ٗ)متع إن كنت من المتمٌن، من ؼٌر أن ٌجبر علٌه" مهرا، فعلٌه المتعة وال ٌجبر على ذلن، ولكن ٌمال له:
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: وجوب المتعة لكل مطلمة؛ لعموم لوله تعالى: } وللمطلمات {؛ وٌستثنى من ذلن: - ٔ
من طلمت لبل الدخول ولد فرض لها المهر؛ لموله تعالى: }وإن طلمتموهن من لبل أن تمسوهن ولد  -أ 

 [ .5ٖٕفنصؾ ما فرضتم{ ]البمرة: فرضتم لهن فرٌضة 
من طلمت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمًّى فهو ما سمً؛ وإن لم ٌكن مسمًّى فمهر المثل؛  -ب 

واختار شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا أن من طلمت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلماً؛ لعموم 
 اآلٌة.

تؤكٌد الحموق التً لد ٌتهاون الناس بها؛ لموله تعالى: } حمًّا على المتمٌن  ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً - ٕ
.} 

ومنها: أنه ٌنبؽً ذكر األوصاؾ التً تحمل اإلنسان على االمتثال فعبلً للمؤمور، وتركاً للمحظور؛  - ٖ
 لموله تعالى: } حمًّا للمتمٌن {؛ ألن عدم المٌام به مخالؾ للتموى؛ والمٌام به من التموى.

ً بالمعروؾ{ ]البمرة:  - ٗ [ ؛ وهذا ما لم ٌكن العرؾ ٖٕٙومنها: اعتبار العرؾ؛ لموله تعالى: }متاعا
 مخالفاً للشرع؛ فإن كان مخالفاً له وجب رده إلى الشرع.

 أن التموى تحمل على طاعة هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه. :ومنها - ٘
 المرآن

ُ لَُكمْ   [ٕٕٗ({ ]البمرة : ٕٕٗآيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن ) }َكَذِلَن يُبَيُِّن َّللاَّ
 التفسٌر:

مثل ذلن البٌان الواضح فً أحكام األوالد والنساء، ٌبٌِّن هللا لكم آٌاته وأحكامه فً كل ما تحتاجونه فً 
 معاشكم ومعادكم؛ لكً تعملوها وتعملوا بها.

ُ لَُكْم     [، أي مثَل ذلن البٌان السابك ٌبٌن هللا لكم ٕٕٗآٌَاتِِه{]البمرة:لوله تعالى: }َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 آٌاته.

[، ٕٕٗأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن "سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }كذلن{]البمرة:   
 .(٘)ٌعنً:هكذا ٌبٌن هللا لكم آٌاته"

 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن: " أي ٌبٌن اآلٌات ألجلكم حتى تتبٌن لكم، وتتضح"    
لال الماسمً: "أي: مثل ذلن البٌان الشافً ٌبٌن هللا لكم، فً جمٌع المواضع آٌاته الدالة على    

 .(ٔ)أحكامه"

                                                                                                                                                                                             
 .4ٔٔ-4ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕٗٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٗ٘ٗ/ٕ(: صٕ٘ٓٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
هللا بن لهٌعة، حدثنً عطاء بن ، عن أبً زرعة، ثنا نحٌى بن عبد هللا بن بكٌر، حدثنً عبد ٘٘ٗ/ٕ(:ص5ٕٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)

 دٌنار، عن سعٌد بن جبٌر.
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
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لال الراؼب: " نبه أنه كما بٌن لكم هذه األحكام ٌبٌن لكم سابر اآلٌات العملٌة والسمعٌة    
 .(ٕ)لتكونوا ألرب إلى استعادة العمل المكتسب"

 .(ٖ)؛ أي "أن هللا ٌوضحه حتى ال ٌبمى فٌه خفاء"ومعنى )البٌان( التوضٌح   
 .(ٗ)[، أي: "حدوده، وحبلله وحرامه واألحكام النافعة لكم"ٕٕٗو} آٌَاتِِه[]البمرة:    
و)اآلٌات( :جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌنة لمدلولها؛ وتشمل اآلٌات الكونٌة والشرعٌة؛ فإن    

ونٌة والشرعٌة ما ال ٌبمى معه أدنى شبهة فً أن هذه اآلٌات عبلمات هللا سبحانه وتعالى بٌّن لنا من آٌاته الك
 .(٘)واضحة على وجود هللا عّز وجّل، وعلى ما له من حكمة، ورحمة، ولدرة

 :(ٙ)[، وجهانٕٕٗوفً إعراب لوله }لَُكْم{]البمرة:   
 األول: ٌحتمل أن تكون البلم لتعدٌة الفعل: } ٌُبٌَُِّن {.

 كون البلم للتعلٌل؛ أي ٌبٌن اآلٌات ألجلكم حتى تتبٌن لكم، وتتضح.والثانً: وٌحتمل أن ت
 .(5)[؛ "أي لتكونوا من ذوي العمول الرشٌدة"ٕٕٗلوله تعالى: } لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{]البمرة:   
[، لال: ٕٕٗروي عن "عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، فً لول هللا: }ٌعملون{]البمرة:   

 .(2)ٌتفكرون"
السعدي: " لعلكم تعملونها فتعرفونها وتعرفون الممصود منها، فإن من عرؾ ذلن أوجب لال    

 .(4)له العمل بها"
 .(ٓٔ)لال الصابونً: "لتعملوا ما فٌها وتعملوا بموجبها"   
 .(ٔٔ)لال الماسمً: "لكً تفهموا ما فٌها وتعملوا بموجبها"   

 الفوابد:
تبٌٌن اآلٌات؛ لموله تعالى: } كذلن ٌبٌن هللا لكم آٌاته لعلكم من فوابد اآلٌة: منة هللا على عباده ب - ٔ

 تعملون{.
ومنها: أن مسابل النكاح والطبلق، لد ٌخفى على اإلنسان حكمتها؛ ألن هللا جعل بٌان ذلن إلٌه، فمال  - ٕ

 تعالى: } كذلن ٌبٌن هللا لكم {.
الذٌن ٌسمون أنفسهم بؤهل التؤوٌل؛  - أهل التجهٌل؛ وعلى أهل التحرٌؾ -ومنها: الرد على المفوضة  - ٖ

لموله تعالى: } ٌبٌن هللا لكم آٌاته {؛ ألن أهل التفوٌض ٌمولون: إن هللا لم ٌبٌن ما أراد فً آٌات الصفات، 
وأحادٌثها؛ وأنها بمنزلة الحروؾ الهجابٌة التً ال ٌفهم معناها؛ وأهل التحرٌؾ ٌمولون: إن هللا لم ٌبٌن المعنى 

ت الصفات، وأحادٌثها؛ وإنما وكل ذلن إلى عمولنا؛ وإنما البٌان بما ندركه نحن بعمولنا؛ فنمول: المراد فً آٌا
 .لو كان األمر كما ذكرتم لكان هللا سبحانه وتعالى ٌبٌّنه؛ فلما لم ٌبٌن ما للتم علم أنه لٌس بمراد

                                                                                                                                                                                             
 .5ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .42ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: ٕ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .4ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .4ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .٘٘ٗ/ٕ(:2ٕٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم:)2)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .4ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
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وهو تبٌٌن اآلٌات؛ والمراد  -ومن فوابد اآلٌة: الثناء على العمل، حٌث جعله هللا ؼاٌة ألمر محمود  - ٗ
 أي اإلرادات السٌبة. -عمل الرشد السالم من الشبهات، والشهوات 

 ومنها: إثبات العلة ألفعال هللا؛ لموله تعالى: } لعلكم تعملون {. - ٘
ومنها: أنه ال ٌمكن أن ٌوجد فً الشرع حكم ؼٌر مبٌن؛ لموله تعالى: } ٌبٌن هللا لكم آٌاته {؛ واآلٌات  - ٙ

 جمع مضاؾ؛ فٌعم. هنا
 فإن لال لابل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علٌنا؟

أما أن النص  فالجواب: أن ذلن إما لمصور فً فهمنا؛ وإما لتمصٌر فً تدبرنا؛ وإما لنمص فً علومنا؛
 نفسه لم ٌبٌن فهذا شًء مستحٌل.

 المرآن
َ لَذُو }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم  ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحيَاُهْم إِنَّ َّللاَّ أُلُوٌؾ َحَذَر اْلَمْوِت فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ
 [ٖٕٗ({ ]البمرة : ٖٕٗفَْضٍل َللَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْشُكُروَن )

 التفسٌر:
وا من أرضهم ومنازلهم، وهم أل -أٌها الرسول-ألم تعلم  وؾ كثٌرة؛ خشٌة الموت من لصة الذٌن فرُّ

الطاعون أو المتال، فمال لهم هللا: موتوا، فماتوا دفعة واحدة عموبة على فرارهم من لدر هللا، ثم أحٌاهم هللا 
تعالى بعد مدة؛ لٌستوفوا آجالهم، ولٌتعظوا وٌتوبوا؟ إن هللا لذو فضل عظٌم على الناس بنعمه الكثٌرة، ولكن 

  علٌهم.أكثر الناس ال ٌشكرون فضل هللا
[، " أي ألم ٌصل إِلى ٖٕٗلوله تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم{ ]البمرة :    

 .(ٔ)سمعن ٌا دمحم أو أٌها المخاطب حال أولبن الموم الذٌن خرجوا من وطنهم"
ولع فٌها مما ال طالة لال الماسمً: " أي: ممن تمدمكم من األمم من دٌارهم، التً ألفوها لما    

 .(ٕ)لهم به من الموت"
؛ أو لكل من ٌتؤتى خطابه؛ واألخٌر أحسن؛ ألنه أعم؛ و -ملسو هيلع هللا ىلص-والخطاب هنا إما لرسول هللا    

 .(ٖ))الرإٌة( هنا رإٌة الفكر؛ ال رإٌة البصر
 .(ٗ)ٌة الملب"ولوله تعالى : } أَلَْم تََر { أي "ألم تعلم بإعبلمً إٌان ، وهو من رإ   
لال المرطبً: "ولرأ أبو عبدالرحمن السلمً }ألم تْر{ بجزم )الراء(، وحذفت الهمزة حذفا من    

 .(٘)ؼٌر إلماء حركة، ألن األصل ألم ترء"
لال الزمخشري: لوله تعالى"}أَلَْم تََر{، تمرٌر لمن سمع بمصتهم من أهل الكتاب وأخبار    

جوز أن ٌخاطب به من لم ٌر ولم ٌسمع ، ألّن هذا الكبلم جرى مجرى المثل األّولٌن ، وتعجٌب من شؤنهم، وٌ
 .(ٙ)فً معنى التعجٌب"

 : (5)[، وجهانٖٕٗوفً لوله تعالى:}َوُهْم أُلُوٌؾ{]البمرة:   
 . (2)أحدهما : ٌعنً ُمْإتَِلِفً الملوب، وهو لول ابن زٌاد

                                                           
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .4ٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٕٓ/ٖوانظر: تفسٌر المرطبً: ، 4ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٕٓ/ٖ(تفسٌر المرطبً: ٘)
 .4ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٖٓ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  ٕٙٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/٘(:ص 2ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)



ٖٔ2 

 

مإتلفٌن ، فخالفت هذه الفرلة فخرجت  أي "لم تخرجهم فرلة لومهم وال فتنة بٌنهم إنما كانوا   
 .(ٔ)فرارا من الموت وابتؽاء الحٌاة بزعمهم ، فؤماتهم هللا فً منجاهم بزعمهم"

 (٘)، والسدي(ٗ)، والحجاج بن أرطؤة(ٖ)، ووهب بن منبه(ٕ)والثانً : ٌعنً ألوفاً فً العدد . لاله ابن عباس
 جمهور وهو الصحٌح.، وهو لول ال(2)ودمحم بن إسحاق (5)وعطاء (ٙ)ومجاهد
 :(4)واختلؾ لابلوا هذا فً عددهم على أربعة ألاوٌل   

 .(ٓٔ)أحدها : كانوا أربعة آالؾ ، رواه سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس
 والثانً : كانوا ثمانٌة آالؾ .

 .(ٔٔ)والثالث : كانوا بضعة وثبلثٌن ألفاً ، وهو لول السدي
ً  والرابع : كانوا أربعٌن ألفاً ، وهو مروي  .(ٕٔ)عن ابن عباس أٌضا

 .(ٖٔ)لال الماوردي: "واأللوؾ تستعمل فٌما زاد على عشرة آالؾ"   
والصواب أن عدد الموم ، كان أكثر من عشرة آالؾ ، "دون من حده بؤربعة آالؾ ، وثبلثة    

آالؾ ال ٌمال آالؾ ، وثمانٌة آالؾ. وذلن أن هللا تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا ، وما دون العشرة 
لهم : " ألوؾ " . وإنما ٌمال " هم آالؾ " ، إذا كانوا ثبلثة آالؾ فصاعدا إلى العشرة آالؾ. وؼٌر جابز أن 

 .(ٗٔ)ٌمال : هم خمسة ألوؾ ، أو عشرة ألوؾ"
 .(٘ٔ)[، "أي خوفاً من الموت وفراراً منه"ٖٕٗلوله تعالى:}َحَذَر الموت{]البمرة:   
 : (ٙٔ)[، وجهٌنٖٕٗلوله تعالى:}َحَذَر اْلَموِت{]البمرة: ولد ذكر أهل التفسٌر فً   

، (4ٔ)، وعمرو بن دٌنار(2ٔ)، والحسن(5ٔ)أحدهما : أنهم فّروا من الطاعون ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)وهبلل بن ٌساؾ

أخرج الطبري بسنده "عن ابن عباس فً لوله : }ألم تر إلى الذٌن خرجوا من دٌارهم وهم    
حذر الموت{، كانوا أربعة آالؾ ، خرجوا فرارا من الطاعون ، لالوا :نؤتً أرضا لٌس فٌها موت! حتى ألوؾ 

                                                           
 .ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٙٙ/٘:ص(4ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٕٙ-5ٕٙ/٘(:ص42٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .4ٕٙ/٘(:صٔٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٕٓ/٘(:صٕٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/٘(:صٖٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٕٔ/٘(:صٗٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕٔ/٘(:ص5ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖٔ/ٔوالعٌون: ( انظر: النكت 4)
 .ٕٙٙ/٘(:ص4ٙ٘٘( اخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٓ/٘(: صٕٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .5ٕٔ/٘(:ص٘ٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( النطت والعٌون:ٖٔ)
 .5ٕٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٕٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٕٙٙ/٘(:ص4ٙ٘٘انظر: تفسٌر الطبري)(  5ٔ)
 .5ٕٗ/٘(:ص4ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5ٕٗ/٘(:صٔٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .5ٕ٘/٘(:صٖٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٕ٘/٘(:صٗٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



ٖٔ4 

 

إذا كانوا بموضع كذا وكذا ، لال لهم هللا : رموتوا{، فمر علٌهم نبً من األنبٌاء ، فدعا ربه أن ٌحٌٌهم ، 
 . (ٔ)لناس ال ٌشكرون{"فؤحٌاهم ، فتبل هذه اآلٌة : }إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر ا

 .(ٗ)،  وهو وأحد لولً ابن عباس(ٖ)، ومطر(ٕ)والثانً : أنهم فروا من الجهاد ، وهذا لول الضحان
وأصح األلوال وأبٌنها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء، وهو اختٌار جمهور أهل    
 . وهللا تعالى أعلم.(٘)التفسٌر
ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحٌَاُهْم{]البمرة:لوله تعالى:} فَمَاَل لَُهُم     [، " أي: لال هللا لهم موتوا فماتوا ثم َّٖٕٗللاَّ

 .(ٙ)أحٌاهم"
لال النسفً: " أي فؤماتهم هللا ، وإنما جًء به على هذه العبارة للداللة على أنهم ماتوا مٌتة    

سلمٌن على الجهاد ، وأن الموت رجل واحد بؤمر هللا ومشٌبته وتلن مٌتة خارجة عن العادة ، وفٌه تشجٌع للم
إذا لم ٌكن منه بد ولم ٌنفع منه مفر فؤولى أن ٌكون فً سبٌل هللا لٌعتبروا وٌعلموا أنه ال مفر من حكم هللا 

 .(5)وفضابه"
لال الشوكانً: " هو أمر تكوٌن عبارة عن تعلك إرادته بموتهم دفعة أو تمثٌل إلماتته سبحانه    

 .(2)هم أمروا فؤطاعوا لوله ثم أحٌاهم"إٌاهم مٌتة نفس واحدة كؤن
 .(4)["٘ٙلال البؽوي: " أمر تحوٌل كموله }كونوا لردة خاسبٌن"{]البمرة:   
لال ابن العربً : "أماتهم هللا تعالى مدة عموبة لهم ثم أحٌاهم ؛ ومٌتة العموبة بعدها حٌاة ،    

 .(ٓٔ)ومٌتة األجل ال حٌاة بعدها"
فعل ذلن معجزة لنبً من أنبٌابه كان اسمه شمعون من أنبٌاء بنً لال الماوردي : و"إنما    

 .(ٔٔ)إسرابٌل ، وأن مدة موتهم إلى أن أحٌاهم هللا سبعة أٌام "
ُ ُموتُوا{]البمرة:     : (ٕٔ)[، لوالنٖٕٗولد ذكر العلماء فً تفسٌر لوله تعالى} فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ

 لت السماء فمطرت ، ألن المول ممدمة األفعال ، فعبر به عنها .أحدهما : ٌعنً فؤماتهم هللا ، كما ٌمال : لا
 والثانً : أنه تعالى لال لوالً سمعته المبلبكة .

لال المرطبً: " و}موتوا{ أمر تكوٌن ، وال ٌبعد أن ٌمال : نودوا ولٌل لهم : موتوا. ولد حكً    
 .(ٖٔ)طة الملكٌن "موتوا" ، وهللا أعلم"أن ملكٌن صاحا بهم : موتوا فماتوا ؛ فالمعنى لال لهم هللا بواس

لال السعدي: ثم إن هللا تعالى أحٌاهم" إما بدعوة نبً أو بؽٌر ذلن، رحمة بهم ولطفا وحلما،    
 .(ٔ)وبٌانا آلٌاته لخلمه بإحٌاء الموتى"

                                                           
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم  ، ولال : " 2ٕٔ:  ٕ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن ٕٙٙ/٘(:ص4ٙ٘٘( تفسٌر الطبري)ٔ)

:  ٔ، والدر المنثور  4ٓ٘:  ٌٔخرجاه " ، ولال الذهبً " مٌسرة ، لم ٌروٌا له وروى له البخاري فً األدب المفرد . وانظر ابن كثٌر 
 . و " مٌسرة " ، هو : " مٌسرة بن حبٌب النهدي " ، مترجم فً التهذٌب .  ٖٓٔ

 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص5ٕٔٗم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص5ٕٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٕ(:ص5ٕٔٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٙ/٘(:ص 4ٙ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٕٖٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٔٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5)
 .ٕٔٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .4ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 4)
 .ٕٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر االمرطبً: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)



ٔٗٓ 

 

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس{]البمرة:    حسان على الناس [، " أي: ذو إِنعام وإِ ٖٕٗلوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)حٌث ٌرٌهم من اآلٌات الباهرة والحجج الماطعة ما ٌبّصرهم بما فٌه سعادتهم فً الدنٌا واآلخرة"

لال البؽوي: لٌل هو على العموم فً حك الكافة فً الدنٌا ، ولٌل على الخصوص فً حك    
 .(ٖ)المإمنٌن"

ن وكما بصركم بالتصاص لال النسفً: " حٌث ٌبصرهم ما ٌعتبرون به كما بصر أولب   
خبرهم ، أو لذو فضل على الناس حٌث أحٌا أولبن لٌعتبروا فٌفوزوا ولو شاء لتركهم موتى إلى ٌوم 

 .(ٗ)النشور"
لال الشوكانً: " التنكٌر فً لوله }فضل{ للتعظٌم أي لذو فضل عظٌم على الناس جمٌعا، أما    

مخاطبون فلكونه لد أرشدهم إلى اإلعتبار واالستبصار هإالء الذٌن خرجوا فلكونه أحٌاهم لٌعتبروا وأما ال
 .(٘)بمصة هإالء"

[، أي: ولكن أكثر الناس ال ٌمومون ٖٕٗلوله تعالى: } َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْشُكُروَن{]البمرة:   
 .(ٙ)بشكر هللا عّز وجّل حٌن ٌتفضل علٌهم"

 .(5)هللا به علٌهم فً دٌنهم ودنٌاهم" لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌمومون بشكر ما أنعم   
 .(2)لال الصابونً: " أي ال ٌشكرون هللا على نعمه بل ٌنكرون وٌجحدون"   
لال السعدي:" فبل تزٌدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم هللا على معاصٌه، وللٌل منهم    

 .(4)الشكور الذي ٌعرؾ النعمة وٌمر بها وٌصرفها فً طاعة المنعم"
 .(ٓٔ):"طاعة المتفضل"« الشكر»و    

 الفوابد
من فوابد اآلٌة: أنه ال فرار من لدر هللا؛ لموله تعالى: } حذر الموت فمال لهم هللا موتوا {؛ ولد صح  - ٔ

بؤرض وأنتم بها فبل  عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال فً الطاعون: "إذا سمعتم به بؤرض فبل تمدموا علٌه وإذا ولع
 .(ٔ)جوا فراراً منه"تخر

لال ابن كثٌر: " وفً هذه المصة عبرة ودلٌل على أنه لن ٌؽنً حذر من لدر وأنه ، ال ملجؤ من هللا إال 
إلٌه ، فإن هإالء فروا من الوباء طلبًا لطول الحٌاة فعوملوا بنمٌض لصدهم وجاءهم الموت سرٌعًا فً آن 

 .(ٔٔ)واحد"
، وإحٌاء المٌت؛ لموله تعالى: } موتوا {؛ فماتوا بدلٌل لوله ومنها: تمام لدرة هللا عّز وجّل  - ٕ ًّ بإماتة الح

 تعالى: } ثم أحٌاهم {.

                                                                                                                                                                                             
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٕٔٙ/ٔالمدٌر: ( فتح ٘)
 .4ٙٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٔٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .4ٙٔ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)

 :ٕٖ، كتاب السبلم، باب 5ٔٓٔ، وأخرجه مسلم ص5ٖٖٗ: حدٌث رلم ٗ٘، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 2ٕٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .2ٕٕٔ[ 4ٕ] 55ٕ٘الطاعون والطٌرة، والكهانة...، حدٌث رلم 

 .ٔٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)



ٔٗٔ 

 

 ومنها: أن فٌها داللة على البعث؛ وجهه: أن هللا أحٌاهم بعد أن أماتهم. - ٖ
هللا لذو ومنها: أن بٌان هللا عّز وجّل آٌاته للناس، وإنماذهم من الهبلن من فضله؛ لموله تعالى: } إن  - ٗ

 فضل على الناس {.
ومنها: أن هلل نعمة على الكافر؛ لعموم لوله تعالى: } على الناس {؛ ولكن نعمة هللا على الكافر لٌست  - ٘

كنعمته على المإمن؛ ألن نعمته على المإمن نعمة متصلة بالدنٌا واآلخرة؛ وأما على الكافر فنعمة فً الدنٌا 
 فمط.

 الناس للٌل؛ لموله تعالى: } ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون {.ومنها: أن الشاكر من  - ٙ
ومنها: أن العمل ٌدل على وجوب شكر المنعم؛ لموله تعالى: } إن هللا لذو فضل على الناس ولكن  - 5

 أكثر الناس ال ٌشكرون {؛ وهذا على سبٌل الذم؛ فٌكون من ال ٌشكر مذموماً عمبلً، وشرعاً.
بحانه وتعالى بحروؾ مرتبة؛ لموله تعالى: } موتوا {؛ فٌكون فٌه رد على من ومنها: أن كبلم هللا س - 2

 لال: إن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه.
[ أن هللا عّز وجّل ٌتكلم بما 2ٕومنها: أن معنى لوله تعالى: }إذا أراد شٌباً أن ٌمول له كن{ ]ٌس:  - 4

كن كذا؛ كن كذا؛ ألن الكبلم بكلمة }كن{ مجمل؛ ولما لال هللا  أراد؛ ال أن ٌمول: }كن{ فمط؛ بل ٌتكلم بما أراد:
؛ فٌصٌر معنى }كن{ أي األمر المستفاد من هذه الصٌؽة؛ ولكنه ٌكون (ٕ)«اكتب لال: رب ماذا أكتب؟»للملم: 

أمراً خاصاً؛ فلو كان هللا سبحانه وتعالى ٌرٌد أن ٌنزل مطراً؛ ال ٌمول: }كن{ فمط؛ بل ٌكون بالصٌؽة التً 
 أراد هللا عّز وجّل.

ومن فوابد اآلٌة: جواز حذؾ ما كان معلوماً، وأنه ال ٌنافً الببلؼة؛ وهو ما ٌسمى عند الببلؼٌٌن  - ٓٔ
؛ وهذا كثٌر فً المرآن، «فماتوا ثم أحٌاهم»بإٌجاز الحذؾ؛ لموله تعالى: } موتوا ثم أحٌاهم {؛ والتمدٌر: 

 وكبلم العرب.
ى ٌمدح نفسه بما أنعم به على عباده؛ لموله تعالى: } إن هللا لذو فضل على ومنها: أنه سبحانه وتعال - ٔٔ

؛ فهو سبحانه وتعالى ٌحب أن ٌُمدح، (ٔ)«ال أحد أحب إلٌه المدح من هللا»الناس {؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
حَمد؛ وهو سبحانه وتعالى وٌُحمد؛ ألن ذلن صدق، وحك؛ فإنه سبحانه وتعالى أحك من ٌُثنى علٌه، وأحك من ٌُ 

 ٌحب الحك.
ومنها: أن من طبٌعة البشر الفرار من الموت؛ لموله تعالى: } خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ حذر  - ٕٔ

 الموت {.
 وٌتفرع على هذه الفابدة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌستعد للذي ٌحذر منه وهو ال ٌدري متى ٌفجإه.

 المرآن
َ َسِميٌع َلِليٌم )}َولَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَِّ   [ٕٗٗ({ ]البمرة : ٕٗٗ َواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
 الكفار لنصرة دٌن هللا، واعلموا أن هللا سمٌع أللوالكم، علٌم بنٌَّاتكم وأعمالكم  -أٌها المسلمون-ولاتلوا 

                                                           
، كتاب السنة، 2ٙ٘ٔ؛ وأبو داود صٕ٘٘ٔ: إعظام أمر اإلٌمان بالمدر، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب المدر، باب 2ٙ2ٔأخرجه الترمذي ص (ٕ)

ٌر، تفسٌر سورة )ن والملم(؛ ولال الحاكم: صحٌح على شرط ، كتاب التفس42ٗ/ٕ؛ والحاكم 5ٓٓٗ: فً المدر، حدٌث رلم ٙٔباب 
، باب ذكر الملم، وصحهها األلبانً، وذكر 4ٗ – 2ٗ/ٔالشٌخٌن، وألره الذهبً؛ وأخرجه ابن أبً عاصم من عدة طرق فً كتاب السنة 

فً جامع األصول: "وهو حدٌث (؛ ولال عبد المار األرناإوط 5ٓٓٗ، حدٌث رلم 2ٗٔ/ٖالحدٌث فً صحٌح أبً داود، ولال: "صحٌح" )
 (.ٔ، حاشٌة رلم 2ٔ/ٗصحسح بطرله" )

: لول هللا عز وجل: )لل إنما حرم ربً الفواحش ما ظهر منا وما ٔ، كتاب تفسٌر المرآن سورة األعراؾ، باب 2ٖٖأخرجه البخاري ص (ٔ)
[ ٖٖ] 44ٕٙتحرٌم الفواحش، حدٌث رلم : ؼٌرة هللا تعالة وٙ، كتاب التوبة، باب ٙ٘ٔٔ، وأخرجه مسلم ص5ٖٙٗبطن(، حدٌث رلم 

ٕ5ٙٓ. 



ٕٔٗ 

 

ِ{]البمرة:     .(ٔ)"إلعبلء دٌنه"[، أي ولاتلوا ٕٗٗلوله تعالى:} َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)لال البؽوي: " أي فً طاعة هللا أعداء هللا"   
لال الطبري:"}ولاتلوا{ أٌها المإمنون فً دٌنه الذي هداكم له، ال فً طاعة الشٌطان أعداء    
 .(ٖ)دٌنكم"
؛ وهذا ٌشمل النٌة، -وهً شرٌعته  -لال ابن عثٌمٌن: " أي فً الطرٌمة الموصلة إلٌه    

أما النٌة فؤن ٌكون اإلنسان لاصداً بمتاله أن تكون كلمة هللا هً العلٌا، كما جاء فً الحدٌث الصحٌح والعمل؛ 
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن الرجل ٌماتل حمٌة، وٌماتل شجاعة، وٌماتل لٌرى مكانه؛ أّي ذلن فً سبٌل هللا؟ فمال 

؛ وأما العمل فؤن ٌكون جهاده على وفك (ٕ)«العلٌا فهو فً سبٌل هللا من لاتل لتكون كلمة هللا هً»ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٗ)الشرع"
أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا عز وجل: } فًِ َسبٌِِل    

ِ{]البمرة:  .(٘)[، ٌعنً: فً طاعة هللا"َّٕٗٗللاَّ
 .(ٙ)لحظوظ النفس وأهوابها" لال الصابونً: " أي لاتلوا الكفار إِلعبلء دٌن هللا، ال   
لال الطبري: أي:" ولاتلوا أٌها المإمنون فً دٌنٌة الذي هداكم، ال فً طاعة الشٌطان أعداء    

دٌنكم ، الصادٌن عن سبٌل ربكم ، وال تحتموا عن لتالهم عند لمابهم ، وال تجبنوا عن حربهم، فإن بٌدي 
هم حذر الموت وخوؾ المنٌة على نفسه بمتالهم ، فٌدعوه حٌاتكم وموتكم. وال ٌمنعن أحدكم من لمابهم ولتال

ذلن إلى التعرٌد عنهم والفرار منهم، فتذلوا ، وٌؤتٌكم الموت الذي خفتموه فً مؤمنكم الذي وألتم إلٌه، كما أتى 
الذٌن خرجوا من دٌارهم فرارا من الموت ، الذٌن لصصت علٌكم لصتهم ، فلم ٌنجهم فرارهم منه من نزوله 

ن جاءهم أمري ، وحل بهم لضابً ، وال ضر المتخلفٌن وراءهم ما كانوا لم ٌحذروه ، إذ دافعت عنهم بهم حٌ
مناٌاهم ، وصرفتها عن حوبابهم، فماتلوا فً سبٌل هللا من أمرتكم بمتاله من أعدابً وأعداء دٌنً ، فإن من 

 .(5)حًٌ منكم فؤنا أحٌٌه، ومن لتل منكم فبمضابً كان لتله"
اؼً: " لمتال فً سبٌل َّللّا هو المتال إلعبلء كلمة الحك ، وتؤمٌن الدعوة ، ونشر لال المر   

الدٌن ، حتى ال ٌؽلب أهله ، وال ٌصدهم صاّد عن إلامة شعابره ، وتلمٌن أوامره ، والدفاع عن ببلد اإلسبلم 
مبللها، فهذا أمر لنا بؤن إذا هّم الطامع فً اؼتصابها والتمتع بخٌراتها ، وإرادة إذاللها ، والعدوان على است

نتحلّى بالشجاعة ، ونلبس سرابٌل الموة ، لٌخشى العدو بؤسنا ، وٌرهب جانبنا ، ونكون أعزاء ونحٌا حٌاة 
 .(2)سعٌدة فً دنٌانا وأخرانا"

لال الماسمً: " وأصل السبٌل هو الطرٌك. وسمٌت المجاهدة سبٌبل إلى هللا تعالى من حٌث    
وصل إلى هللا بها لٌتمكن من إظهار عبادته تعالى، ونشر الدعوة إلى توحٌده وحماٌة إن اإلنسان ٌسلكها وٌت

أهلها والمدافعة عن الحك وأهله. فالمتال دفاع فً سبٌل هللا إلزالة الضرر العام. وهو منع الحك وتؤٌٌد الشرن. 

                                                           
 .ٖ٘/ٔ( تفسٌر الجبللٌن: ٔ)
 .4ٕٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2ٕٓ/٘( تفسٌر الطبري:ٖ)

، وأخرجه ٕٖٙٔ: من لاتل للمؽنم هل ٌنمص من أجره، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب فرض الخمس، باب ٕٕ٘ - ٕٔ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
 ، واللفظ لمسلم.4ٓٗٔ[ ٓ٘ٔ] 4ٕٓٗمن لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا، حدٌث رلم  :ٕٗ، كتاب اإلمارة، باب 2ٔٓٔمسلم ص

 .44ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 . 4٘ٗ/ٕ(:5ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٓ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .٘٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)



ٖٔٗ 

 

بها، والضراوة بحب وذلن بتربٌة الذٌن ٌفتنون الناس عن دٌنهم وٌنكثون عهودهم ال لحظوظ النفس وأهوا
 .(ٔ)التسافن وإزهاق األرواح، وال ألجل الطمع فً الكسب"

ً وأكثرهم أذى الهوى المدلول     لال الراؼب: " وألرب األعداء إلى اإلنسان وأصعبها دفاعا
، ولوله لما رجعوا من تبون (ٖ)، ولوله : "أعدي عدون نفسن التً بٌن جنبٌن"(ٕ)علٌه بموله: " جهادن هوان"

...وصعوبة مجاهدته أنه عدو ٌخفً وتخفى مكابده ، ونحو (ٗ)جبتم من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر":" 
 : (٘)هذا نظر الشاعر حٌث لال

 رمتنً بنات الدهر من حٌث ال أرى       فكٌؾ بمن ٌرمً ولٌس برامً
ِ َحكَّ ِجَهاِدِه{ ، ولوله  .(ٙ)}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا{" وعلى هذا لوله عز وجل : }َوَجاِهُدوا فًِ َّللاَّ

 :(5)واختلؾ أهل التفسٌر فً من عنى هللا تعالى بهذا الخطاب، على لولٌن   
 األول: لال الجمهور: الخطاب ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالمتال فً سبٌل هللا.

لمة هللا هً العلٌا. وسبل هللا كثٌرة فهً عامة لال المرطبً: "وهو الذي ٌنوى به أن تكون ك   
[. لال مالن : سبل هللا كثٌرة ، وما من سبٌل 2ٓٔفً كل سبٌل ؛ لال هللا تعالى : }لُْل َهِذِه َسبٌِِلً{ ]ٌوسؾ : 

 .(2)إال ٌماتل علٌها أو فٌها أو لها ، وأعظمها دٌن اإلسبلم ، ال خبلؾ فً هذا"
لوله }َولَاتِلُوا{، عاطفة جملة كبلم على جملة ما تمدم، وال حاجة إلى  وعلى هذا المول فإن )الواو( فً

، (4)إضمار فً الكبلم، لال النحاس : "}َولَاتِلُوا{، أمر من هللا تعالى للمإمنٌن أال تهربوا كما هرب هإالء"
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ أي ٌسمع لولكم إن للتم مثل ما لال هإ  .(ٓٔ)الء وٌعلم مرادكم بهولوله }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)المول الثانً: ولٌل : الخطاب للذٌن أحٌوا من بنً إسرابٌل. لاله الضحان

                                                           
 .5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
، ولد روي ذلن عن الحسن ٖٓٔ، وفً الذرٌعة إلى مكارم الشرٌعة: ٕٓ٘/ٔ( لم نمؾ علٌه بهذا اللفظ إال عند الراؼب فً تفسٌره: ٕ)

 (. 2ٕالبصري، انظر: ذم الهوى البن الجوزي حدٌث رلم)
( لال ٖٗٔ/ٔ.إهـ )كشؾ الخفاء (رواه البٌهمً فً الزهد باسناد ضعٌؾ وله شاهد من حدٌث أنس..والمشهور على االلسنة: اعدى عدون.ٖ)

العرالً فً تخرٌج االحٌاء )كتاب عجابب الملب(: اخرجه البٌهمً فً كتاب الزهد من حدٌث ابن عباس، وفٌه دمحم بن عبد الرحمن بن 
ٌث طرق تعمٌباً على العرالً: ووجدُت بخط ابن حجر ما نّصه: وللحدٕٙٓ/5ؼزوان احد الوضاعٌن.إهـ ولال الزبٌدي فً شرح االحٌاء 

 .اخرى ؼٌر هذه من حدٌث أنس
(، منكر ،  52ٗ/٘"، لال األلبانً فً " السلسلة الضعٌفة و الموضوعة " )  رجعنا من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر  (ورد بلفظ"ٗ)

عنه العجلونً فً كشؾ  ، لاله الحافظ العرالً فً تحمٌك أحادٌث اإلحٌاء ، نمله42ٔ(:ص5ٖٗرواه البٌهمً بسند ضعٌؾ فً الزهد الكبٌر)
(، ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا : هو كبلم إبراهٌم بن أبً عبلة ولٌس بحدٌث ، نمله أٌضا العجلونً عن الحافظ فً ٔٔ٘/ٔالخفاء)

ٌب البؽدادي الكشؾ ، وهذا ملخص ما ذكره العجلونً ، وفً رواٌة البٌهمً : )لالوا : وما الجهاد األكبر؟ لال : جهاد الملب( ، ورواه الخط
جابر ، بلفظ : )رجعنا من الجهاد األصؽر إلً الجهاد األكبر ، لالوا : وما الجهاد األكبر ؟ لال : مجاهدة العبد هواه( ، ولد روٌاه جمٌعا عن 

لال فً عزوة ( : أما الحدٌث الذي ٌروٌه بعضهم أنه 45ٔ/ٔٔكذا فً كشؾ الخفاء، ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً "الفتاوى" )
  وأفعاله" انتهىتبون : )رجعنا من الجهاد األصؽر ، إلى الجهاد األكبر ، فبل أصل له( ، ولم ٌروه أحد من أهل المعرفة بؤلوال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 (.2ٖٔ/ٕٙمجموع فتاوى ابن باز" )".
 .ٕٓ٘/ٔفسٌر الراؼب: ، وتٙٗٔ/ٕ، وؼرٌب أبً عبٌد: ٙٗ( البٌت لعمرو بن لمٌبة، انظر: دٌوانه: ٘)
 .بنات الدهر: أحداثه، خطوبه ومصاببه. لٌس برام: لٌس من شؤنه أن ٌرمً، عاجز عن الرماٌةو
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .4٘ٗ/ٕ(:صٕٕٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)



ٔٗٗ 

 

و)الواو( على هذا فً لوله }َولَاتِلُوا{ عاطفة على األمر المتمدم، وفً الكبلم مترون تمدٌره:    
 .(ٔ)ولال لهم لاتلوا

}ولاتلوا فً سبٌل هللا{، أمر من هللا الذٌن لال الطبري: "وال وجه لمول من زعم أن لوله :    
 .(ٕ)خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ بالمتال ، بعد ما أحٌاهم"

هو المول األول، بؤن هذا خطاب للذٌن أحٌوا أمروا بالمتال فً سبٌل هللا  -وهللا أعلم-والظاهر   
 هدوا. وبه لال أكثر أهل التفسٌر.فخرجوا من دٌارهم فرارا من الجهاد فؤماتهم هللا ثم أحٌاهم وأمرهم أن ٌجا

َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:    [، " واعلموا أّن هللا سمٌع أللوالكم، ٕٗٗلوله تعالى:} َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)علٌم بنٌّاتكم وأحوالكم فٌجازٌكم علٌها"

 .(ٗ)لال دمحم بن إسحاق: "أي: سمٌع لما ٌمولون، علٌم بما ٌخفون"   
سمً: " وفً لوله تعالى: واعلموا أن هللا سمٌع علٌم بعث على صدق النٌة لال الما   

واإلخبلص، كما فً الصحٌحٌن :"عن أبً موسى رضً هللا عنه لال: "سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل ٌماتل 
هً العلٌا فهو فً شجاعة وٌماتل حمٌة وٌماتل رٌاء، أي ذلن فً سبٌل هللا؟ فمال: من لاتل لتكون كلمة هللا 

 .(ٙ(")٘")سبٌل هللا
لال الزمخشري: أي" ٌسمع ما ٌموله المتخلفون والسابمون َعِلٌٌم بما ٌضمرونه وهو من وراء    

 .(5)الجزاء"
لال السعدي: " أي: فؤحسنوا نٌاتكم والصدوا بذلن وجه هللا، واعلموا أنه ال ٌفٌدكم المعود عن    

لمعود حٌاتكم وبماءكم، فلٌس األمر كذلن، ولهذا ذكر المصة السابمة توطبة لهذا المتال شٌبا، ولو ظننتم أن فً ا
األمر، فكما لم ٌنفع الذٌن خرجوا من دٌارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من ؼٌر أن ٌحتسبوا، 

 .(2)فاعلموا أنكم كذلن"

                                                           
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
من أحد أمور  -إن كان األمر على ما تؤولوه  -. وعلّل لاببل: "ألن لوله : }ولاتلوا فً سبٌل هللا {، ال ٌخلو 2ٕٕ-2ٕٔ/٘( انظر: تفسٌره: ٕ)

 ثبلثة : 
 ال لهم هللا موتوا " ، وذلن من المحال أن ٌمٌتهم ، وٌؤمرهم وهم موتى بالمتال فً سبٌله.إما أن ٌكون عطفا على لوله : " فم -ٔ
ولوله  أو ٌكون عطفا على لوله : " ثم أحٌاهم " ، وذلن أٌضا مما ال معنى له. ألن لوله : " ولاتلوا فً سبٌل هللا " ، أمر من هللا بالمتال ، -ٕ

وؼٌر فصٌح العطؾ بخبر مستمبل على خبر ماض ، لو كانا جمٌعا خبرٌن ، الختبلؾ معنٌٌهما. : " ثم أحٌاهم " ، خبر عن فعل لد مضى. 
 فكٌؾ عطؾ األمر على خبر ماض ؟

سُو ُرُءوِسِهْم أو ٌكون معناه : ثم أحٌاهم ولال لهم : لاتلوا فً سبٌل هللا ، ثم أسمط " المول " ، كما لال تعالى ذكره : }إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاكِ  -ٖ
[ ، بمعنى ٌمولون : ربنا أبصرنا وسمعنا. وذلن أٌضا إنما ٌجوز فً الموضع الذي ٌدل ِٕٔعْنَد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا{]سورة السجدة : 

ة الكبلم إلٌه ، فبل ظاهر الكبلم على حاجته إلٌه ، وٌفهم السامع أنه مراد به الكبلم وإن لم ٌذكر. فؤما فً األماكن التً ال داللة على حاج
 [.2ٕٕ-2ٕٔ/٘وجه لدعوى مدع أنه مراد فٌها".]تفسٌر الطبري: 

 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 . عن دمحم بن العباس، ثنا دمحم بن عمرو زنٌج، ثنا سلمة ثنا دمحم بن إسحاق.-ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
ونصه: عن أبً موسى لال: جاء رجل إلى النبً  ٘ٓٔلابم عالما جالسا، حدٌث باب من سؤل وهو  -٘ٗ(أخرجه البخاري فً: العلم، ٘)

رأسه إال أنه كان لابما( ،  ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا رسول هللا! ما المتال فً سبٌل هللا؟ فإن أحدنا ٌماتل ؼضبا وٌماتل حمٌة. فرفع إلٌه رأسه )وما رفع إلٌه
 « .لٌا فهو فً سبٌل هللا عز وجلمن لاتل لتكون كلمة هللا هً الع»فمال 

 .ٓ٘ٔوأخرجه مسلم فً: اإلمارة، حدٌث 
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .4ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
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سمٌع علٌم تحذٌراً من المخالفة،  لال ابن عثٌمٌن:" وختم هللا هذه اآلٌة باألمر بعلمنا بؤن هللا   
 .(ٔ)وترؼٌباً فً الموافمة؛ فنموم بما أوجب علٌنا، ونجتنب ما حرم علٌنا"

 لال الدكتور دمحم حجازي: " وتشٌر اآلٌة الكرٌمة إلى أن موت األمم ؼالبا له سببان:   
 األول: الجبن وضعؾ العزٌمة. 

اآلٌة السابمة بموله : }َمْن َذا الَِّذي  -سبحانه وتعالى  - والثانً : البخل وعدم اإلنفاق، ولذلن لرن َّللاّ 
َ لَْرضاً َحَسناً{، ولمد رؼب َّللّا فً اإلنفاق ، إذ عبر بالمرض عن اإلنفاق ، من ٌمرض َّللّا الذي له  ٌُْمِرُض َّللاَّ

ال ٌعلم  خزابن السموات واألرض والذي ٌبسط الرزق لمن ٌشاء وٌمدر ، ٌضاعؾ له فً ثوابه أضعافا كثٌرة
 .(ٕ)عددها إال َّللّا ومن أصدق من َّللّا حدٌثا"

 الفوابد:  
من فوابد اآلٌة: األمر بمتال الكافرٌن؛ وهو إما فرض عٌن، أو فرض كفاٌة، أو مستحب على حسب  - ٔ

{ ما لرره العلماء؛ ولد سبك الكبلم علٌه عند لوله تعالى: }ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن ٌماتلونكم وال تعتدوا
 [ .4ٓٔ]البمرة: 

ومنها: األمر بالمتال على وجه اإلخبلص هلل تعالى بؤن ٌماتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا؛ لموله تعالى:  - ٕ
 } ولاتلوا فً سبٌل هللا {.

ومنها: أنه ٌحرم على اإلنسان أن ٌماتل حمٌة، أو أن ٌماتل شجاعة، أو أن ٌماتل رٌاًء؛ ألن إٌجاب  - ٖ
ً عن النفس فهو مباح؛ بل لد اإلخبلص فً المتا ل ٌمتضً تحرٌم المتال لؽٌر ذلن؛ اللهم إال أن ٌكون دفاعا

 ٌجب.
فإن لٌل: لو لاتل دفاعاً عن وطنه ألنه بلد إسبلمً؛ فٌماتل دفاعاً عنه لهذا الؽرض؛ فهل ٌكون لتاالً فً 

 سبٌل هللا؟
 لحماٌة اإلسبلم.فالجواب: نعم؛ ألن نٌته أن ال ٌفرق بٌن وطنه وؼٌره إذا كان ذلن 

ومن فوابد اآلٌة: وجوب التمشً فً الجهاد على ما تمتضٌه الشرٌعة من طاعة األمٌر، والصبر عند  - ٗ
 اللماء، ومعاملة األسرى، وؼٌر ذلن.

ومنها: التحذٌر من مخالفة الشرٌعة؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا سمٌع علٌم {؛ فإن ممتضى ذلن  - ٘
 مخالفته؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا.أن نحذر من 

 ومنها: الترؼٌب فً موافمة الشرع؛ فإن ذلن ال ٌضٌع عند هللا؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا. - ٙ
؛ وما تضمناه من صفة، « العلٌم»، و « السمٌع»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن هلل تعالى؛ وهما  - 5

 الذي وصؾ هللا عّز وجّل به نفسه. «السمع»وُحكم؛ ولد سبك تفصٌل 
 المرآن

ُ يَْمبُِض َويَْبُسُط َوإِ  َ لَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِلفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً َوَّللاَّ لَْيِه تُْرَجعُوَن }َمْن َذا الَِّذع يُْمِرُض َّللاَّ
 [ٕ٘ٗ({ ]البمرة : ٕ٘ٗ)

 التفسٌر:
ا احتسابًا لؤلجر، فٌضاعفه له أضعافا كثٌرة ال تحصى من من ذا الذي ٌنفك فً سبٌل هللا إنفالًا حسنً 

الثواب وحسن الجزاء؟ وهللا ٌمبض وٌبسط، فؤنفموا وال تبالوا؛ فإنه هو الرزاق، ٌُضٌِّك على َمن ٌشاء من 
عباده فً الرزق، وٌوسعه على آخرٌن، له الحكمة البالؽة فً ذلن، وإلٌه وحده ترجعون بعد الموت، فٌجازٌكم 

 الكم.على أعم

                                                           
 .44ٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٕ)
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فً سبب نزول اآلٌة: أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن ابن عباس، لال: أتت الٌهود دمحما ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أنزل هللا 
إلٌه من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا فمالوا: ٌا دمحم افتمر ربن، ٌسؤل عباده؟ فؤنزل هللا عز وجل: لمد سمع 

 .(ٔ)نحن أؼنٌاء"هللا لول الذٌن لالوا إن هللا فمٌر و
وروي "عن ابن عمر لال: لما نزلت مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رب زد أمتً، فنزلت من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا فٌضاعفه له أضعافا كثٌرة لال: 

 .(ٕ)["ٓٓٔرون أجرهم بؽٌر حساب{]الزمر:رب زد أمتً فنزل }إنما ٌوفى الصاب
لال السعدي: " ولما كان المتال فً سبٌل هللا ال ٌتم إال بالنفمة وبذل األموال فً ذلن، أمر تعالى   

باإلنفاق فً سبٌله ورؼب فٌه، وسماه لرضا فمال: }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا{ فٌنفك ما تٌسر من 
 .(ٖ)فً الجهاد، والحسن هو الحبلل الممصود به وجه هللا تعالى"أمواله فً طرق الخٌرات، خصوصا 

ُ لَْرضاً َحَسناً{]البمرة:   [، " أي من الذي ٌبذل ماله وٌنفمه فً ٕ٘ٗلوله تعالى:}َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
 .(ٗ)سبٌل الخٌر ابتؽاء وجه هللا، وإِلعبلء كلمة هللا فً الجهاد وسابر طرق الخٌر"

ن عطٌة: " ولوله }حسنا{، معناه تطٌب فٌه النٌة وٌشبه أٌضا أن تكون إشارة إلى كثرته لال اب  
 .(٘)وجودته"

 .(ٙ)لال النسفً: " بطٌبة النفس من المال الطٌب"  
 :(5)[، تفسٌرانٕ٘ٗولد ذكر العلماء فً لوله عز وجل :}لَْرضاً َحَسناً{]البمرة:   

 . (4)وابن زٌد (2)بن الخطاب أحدهما : أنه النفمة فً الجهاد، وهو عمر
 .(ٓٔ)والثانً : النفمة فً األهل. وهو لول زٌد بن أسم

 .(ٔٔ)والثالث: ولٌل: أن المرض الحسن هو: ذكر: "سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر"
 : (ٖٔ)، ومنه لول لبٌد(ٕٔ)والرابع: أنة: أبواب البر ، وهو لول الحسن

 اً فاْجِزِه       إنّما ٌَْجزي الفَتَى لٌََس الَجَملْ فإذا ُجوِزٌَت لَْرض
لال الحسن : ولد جهلت الٌهود لما نزلت هذه اآلٌة فمالوا : إن هللا ٌستمرض منا ، فنحن    

َ فَِمٌٌر َونَحْن أَ  ُ لَوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ ْؼنٌَِاُء{] آل عمران : أؼنٌاء ، وهو فمٌر ، فؤنزل هللا تعالى :} لَمَْد َسِمَع َّللاَّ
ٔ2ٔ .] 

                                                           
 . ٓٙٗ/ٕ(:4ٕٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٔٙٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٗحاتم)( اخرجه ابن ابً ٕ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔ( المحرر الوجً: ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 .ٓٙٗ/ٕ(:صٖٕٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .4ٕٓ/٘(:صٕٗٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٓٙٗ/ٕ(:صٕٖٕٗحاتم)( انظر: تفسٌر ابن ابً ٓٔ)
: " حدثنا أبو سعٌد بن نحٌى بن سعٌد المطان، ثنا لبٌصة، ثنا سفٌان، عن أبً حٌان، عن ٔٙٗ/ٕ(:صٖٖٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)

وهللا أكبر، هذا  عن شٌخ لهم أنه كان إذا سمع السابل ٌمول: من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا فمال: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا
 المرض".

 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .4ٔ( دٌوانه:ٖٔ)
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أن  )المرض الحسن( فً هذه اآلٌة، هو النفمة فً سبٌل هللا، إذ "ٌحث  -وهللا أعلم-والراجح   
، ولد كرر تعالى هذه اآلٌة فً كتابه العزٌز فً ؼٌر موضع، وتعددت (ٔ)تعالى عباده على اإلنفاق فً سبٌله"

 .(ٕ)المعانً حسب السٌاق
دمحم عبد الحك: "واستدعاء المرض فً هذه اآلٌة إنما هو تؤنٌس وتمرٌب  لال الماضً أبو   

للناس بما ٌفهمونه من شبه المرض بالعمل للثواب وهللا هو الؽنً الحمٌد لكنه تعالى شبه عطاء المإمن فً 
اء ولد الدنٌا ما ٌرجو ثوابه فً اآلخرة بالمرض كما شبه إعطاء النفوس واألموال فً أخذ الجنة بالبٌع والشر

ذهبت الٌهود فً مدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى التخلٌط على المإمنٌن بظاهر االستمراض ولالوا إلهكم محتاج ٌستمرض 
 .(ٖ)وهذا بٌن الفساد"

[، ٌعنً: "فٌكون جزاإه أن ٌضاعؾ هللا ٕ٘ٗلوله تعالى: }فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافاً َكثٌَِرةً{]البمرة:   
 .(ٗ)لمرض أضعافاً كثٌرة"تعالى له ذلن ا

لال الصابونً: "ألنه لرٌض ألؼنى األؼنٌاء رّب العالمٌن جّل جبلله وفً الحدٌث"َمْن ٌُْمِرُض    
ٌَْر َعِدٌم َوالَ َظلُوٍم" َؼ

(٘)"(ٙ). 

                                                           
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
تكرر لفظ )المرض الحسن( فً المرآن الكرٌم فً مواضع كثٌرة، ورؼم هذا التعدد فً الذكر لم ٌختلؾ المعنى المراد فً آٌة من اآلٌات، (ٕ)

فً االنفاق العام فً وجوه الخٌر والبر، كالجهاد فً سبٌل هللا وإطعام الجابعٌن وكسوة العارٌن وتعلٌم بل كان الممصود دابما هو الترؼٌب 
 الجاهلٌن وتطبٌب المصابٌن.

[ و 5ٔ[ و]التؽابن:ٕٔإذ أورد المرآن الكرٌم فى المرض ست آٌات فى خمس سور جمٌعها مدنٌة أٌة واحدة فى أربع سور؛ وهً ]المابدة:
[. ولد عبر المرآن الكرٌم عن المرض وهو اسم بؤلفاظ مختلفة مشتمة من ٔٔو2ٔ[ وآٌتٌن فى سورة ]الحدٌد ٕٓالمزمل:[ و]ٕ٘ٗ]البمرة:

ْرتُُموُهْم َوأَْلَرْضتُُم  -الفعل الماضً الثبلثى )لرض( بصٌؽة الفعل المضارع و األمر كذلن المصدر كما ٌلى:  ألرضتم: }َوآَمنتُم بُِرُسِلً َوَعزَّ
َ لَرْ  َ لَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاَعُؾ لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر َكرِ  -[ ًٕٔضا َحَسنًا{ ]المابدة:َّللاَّ لَاِت َوأَْلَرُضوا َّللاَّ ّدِ لٌَِن َواْلُمصَّ ّدِ ٌٌم{ ) وألرضوا: }إِنَّ اْلُمصَّ

َ لَْرًضا -[ ٔٔ]الحدٌد: َكاةَ َوأَْلِرُضوا َّللاَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ َ لَْرًضا َحَسنًا  -[ َٕٓحَسنًا{ ]المزمل: وألرضوا: }َوأَلٌُِموا الصَّ تمرضوا: }إِن تُْمِرُضوا َّللاَّ
َ لَْرًضا َحَسنًا  -[ 5ٌَُٔضاِعْفهُ لَُكْم َوٌَْؽِفْر لَُكْم{ ]التؽابن: ٌمرض: ولد ورد مرتٌن فى آٌتٌن فى سورتٌن كالتالى: }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ{ ]الحدٌد:[ ٕ٘ٗفٌََُضاِعفَهُ لَهُ{]البمرة: لرضا: ورد لفظ لرضا ست مرات فى سورة  -[ ٔٔ}َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
ً َكثِ  -البمرة والمابدة والحدٌد والتؽابن والمزمل كما ٌلى:  ً فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا ً َحَسنا َ لَْرضا ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبسُطُ }َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ ٌَرةً َوَّللاَّ

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ البمرة: َ لَْرًضا حَ  -{ َٕ٘ٗوإِلَ ْرتُُموُهْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ َكاةَ َوآَمنتُم بُِرُسِلً َوَعزَّ ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسٌِّبَاتُِكْم }لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ َسنًا ألَّ
َ لَْرضاً َحَسناً فٌََُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِرٌٌم{ ]الحدٌد: -[ ٕٔنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة:َوأَلُْدِخلَ   -[ ٔٔ}َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

َ لَْرًضا َحَسنًا  لَاِت َوأَْلَرُضوا َّللاَّ ّدِ لٌَِن َواْلُمصَّ ّدِ َ لَْرًضا َحَسنًا ٌَُضاِعْفهُ  -[ 2ٌَُٔضاَعُؾ لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر َكِرٌٌم{ ]الحدٌد:}إِنَّ اْلُمصَّ }إْن تُْمِرُضوا َّللاَّ
ُ َشُكوٌر َحِلٌٌم{]التؽابن: ٌٍْر تَ  -[ 5ٔلَُكْم َوٌَْؽِفْر لَُكْم َوَّللاَّ ْن َخ ُموا ألَنفُِسكُم ّمِ َ لَْرًضا َحَسنًا َوَما تُمَّدِ ًٌْرا َوأَْعَظَم }َوأَْلِرُضوا َّللاَّ ِ ُهَو َخ ِجُدوهُ ِعنَد َّللاَّ

ِحٌٌم{ ]المزمل: َ َؼفُوٌر رَّ َ إِنَّ َّللاَّ  [.ٕٓأَْجًرا َواْستَْؽِفُروا َّللاَّ
والمرض فى اإلسبلم هو أنسب الطرق وأهم الوسابل التى تإدى إلى نهضة المجتمع وإشاعة األمن والسبلم فى ربوعه وتإدى إلى الرواج 

 المشكبلت االجتماعٌة وذلن لما نستخلصه مما سبك ذكره: االلتصادى وحل
فضبلً   أوال: أن المرض ٌحفظ كرامة اإلنسان الممترض من ذل السإال وٌفتح له باب األمل فى عمل ٌعٌش منه أوالً ورد المرض للممرض 

 على أن الممرض ال ٌحب أن ٌمن بما لدمه وأن ٌخفى المرض وال ٌفصح عنه. 
ٌٌْر لَّكُْم ۖ إِن ُكنتُْم تَعْ ثانٌاً: أن رد ال ٌَْسَرةٍ ۚ َوأَن تََصدَّلُوا َخ لَُموَن{ مرض مضمون وواجب على الممترض رده فإن تعثر: }"فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َم

 [ .2ٕٓ]البمرة:
ٌب بالجهات الرسمٌة ثالثاً: أن هللا سبحانه وتعالى ٌرد المرض على الممرض أضعافاً مضاعفه وأضعافاً كثٌرة فثوابه أعظم من الصدلة ونه

وأثره والمعنٌة بالدعوة إلى هللا كاألزهر الشرٌؾ ووزارة األولاؾ والعلماء والداعٌن إلى هللا أن ٌبٌنوا لعموم المسلمٌن معنى المرض الحسن 
 . على أمن المجتمع وشٌوع المحبة فى ربوعه

 .ٖٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
  .،  كتاب صبلة المسافرٌن ولصرها باب الترؼٌب فً الدعاء والذكر فً آخر اللٌل واإلجابة فٌهٕٕ٘/ٔ(:ص5٘2)صحٌح مسلم (٘)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
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روي عن عبد هللا بن مسعود لال : لما نزلت : }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا{، لال أبو الدحداح : 
هللا ، أو إن هللا ٌرٌد منا المرض ؟! لال : نعم ٌا أبا الدحداح! لال : ٌدن! لال: فناوله ٌده ، لال : فإنً ٌا رسول 

لد ألرضت ربً حابطً ، حابطا فٌه ستمبة نخلة. ثم جاء ٌمشً حتى أتى الحابط وأم الدحداح فٌه فً عٌالها ، 
 .(ٔ)لرضت ربً حابطا فٌه ستمبة نخلة"فناداها : ٌا أم الدحداح! لالت : لبٌن ! لال : اخرجً! لد أ

ً َكثٌَِرةً{]البمرة:    [، على ٕ٘ٗولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى :}فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافا
 :(ٕ)لولٌن

 .(ٖ)أحدهما : بالواحد سبعمابة ضعؾ ، وهو لول ابن زٌد
 .(ٗ)والثانً : ال ٌعلمه أحد إال هللا ، وهو لول السدي 

لشنمٌطً: "لم ٌبٌن هنا لدر هذه األضعاؾ الكثٌرة ولكنه بٌن فً موضع آخر أنها تبلػ لال ا   
ِ َكَمثَِل حَ  بٍَّة سبعمابة ضعؾ وتزٌد عن ذلن . وذلن فً لوله تعالى : } }َمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء{ ]البمرة :  أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فًِ ُكّلِ ُسْنبُلَةٍ   .(٘)["ِٕٔٙمابَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ
 :[  على أربع لراءاتٕ٘ٗولد اختلؾ المراء فً لوله تعالى:} فٌََُضاِعفَهُ{]البمرة:   

 األولى: لراءة عاصم باأللؾ والنصب، أي: }فٌََُضاِعفَهُ{.
 }فٌضعَّفَه{.والثانٌة: لراءة ابن عامر بالتشدٌد والنصب أي:  

 والثالثة: لراءة ابن كثٌر بالتشدٌد والرفع أي: }فٌضعَّفُه{.
 والرابعة: لراءة البالٌن باأللؾ والرفع أي: }فٌضاعفُه{.

 ، وؼٌرهما. (5)، والمهدوي(ٙ)والمراءتان بمعنى واحد، كما نص على ذلن األزهري   

                                                           
 .ٓٙٗ/ٕ(: صٖٕٓٗ. باسناد ضعٌؾ. وأخرجه ابن ابً حاتم)2ٕ٘-2ٕٗ/٘(: ص:ٕٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٔ)

( تحمٌك الدكتور الحمٌد ، ومن طرٌمه رواه الطبرانً فً 5ٔٗور فً السنن برلم )( ورواه سعٌد بن منص25وجزء الحسن بن عرفة برلم )
 ( عن خلؾ به نحوه ، وحمٌد األعرج ضعٌؾ ، لكن للحدٌث شواهد من حدٌث أنس وعمر رضً هللا عنهما.ٖٔٓ/ٕٕالمعجم الكبٌر )

حلبً( ، بإسناد صحٌح : " عن أنس  ٙٗٔ:  ٖ) 4ٕٓ٘ٔولمصة أبً الدحداح أصل آخر صحٌح . من حدٌث أنس ، رواه أحمد فً المسند : 
 : أعطها : أن رجبل لال : ٌا رسول هللا ، إن لفبلن نخلة ، وأنا ألٌم حابطً بها ، فؤمره أن ٌعطٌنً حتى ألٌم حابطً بها ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص

بحابطً! ففعل ، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، . فمال : ٌا رسول هللا ، إنً لد ابتعت إٌاه بنخلة فً الجنة ، فؤبى ، فؤتاه أبو الدحداح ، فمال : بعنً نخلتن 
. لالها مرارا ، لال :  النخلة بحابطً ، لال : فاجعلها له ، فمد أعطٌتكها . فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : كم من عذق راح ، ألبً الدحداح ، فً الجنة

 الدحداح ، اخرجً من الحابط ، فإنً لد بعته بنخلة فً الجنة . فمالت : ربح البٌع ، أو كلمة تشبهها " . فؤتى امرأته فمال : ٌا أم
. ولال : " رواه أحمد ، والطبرانً ، ورجالهما رجال الصحٌح " . وولع فً مطبوعة  ٕٖٗ - ٖٕٖ:  4وحدٌث أنس هذا فً مجمع الزوابد 

 ٌصحح من هذا الموضع . مجمع الزوابد سمط نحو سطر أثناء الحدٌث ،
، عن جابر بن سمرة ، لال : " صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ابن الدحداح ، ثم أتى  ٕٗٙ:  ٔوله أصل ثان صحٌح . فروى مسلم فً صحٌحه 

ملسو هيلع هللا ىلص لال : كم من عذق بفرس عري ، فعمله رجل فركبه ، فجعل ٌتولص به ، ونحن نتبعه نسعى خلفه ، لال : فمال رجل من الموم : إن لنبً 
 معلك أو مدلى فً الجنة البن الدحداح " . " أو لال شعبة : ألبً الدحداح " .

. ثم  44ٔ:  ٔو)أبو الدحداح(: هو ثابت بن الدحداح ، أو ابن الدحداحة . وٌكنى " أبا الدحداح " أو " أبا الدحداحة " ، مترجم فً اإلصابة 
، وذكر الخبلؾ فً أنه واحد أو اثنان . ثم زعم أن الحك أن الثانً ؼٌر األول! واستدل بحدٌث نمله من  2٘ - 5٘:  5ترجمه فً الكنى 

رواٌة أبً نعٌم ضعٌؾ ، وأن فً إسناده رجبل " واهى الحدٌث " !! فسمط االستدالل به دون رٌب . الحابط : بستان النخٌل إذا كان علٌه 
 لحابط فهو " ضاحٌة " . جدار ٌحٌط به ، فإن لم ٌكن علٌه ا

 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٕ)
 . عن ٌونس لال ، أخبرنا ابن وهب لال ، لال ابن زٌد.2ٖٕ/٘(:ص5ٔٙ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 . عن أبً زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط، عن السدي.ٕٙٗ/ٕ(:صٖٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٘)
 .2٘/ٔراءت وعلل النحوٌٌن فٌها: ( انظر: المٙ)
 .ٕٔٓ/ٔ(انظر: شرح الهداٌة: 5)
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التضعٌؾ لما جعل مثلٌن، ولال أبو حٌان "وفرق بعضهم بٌن ٌضاعؾ وٌضعؾ، فمال:    
 .(ٔ)والمضاعفة لما زٌد علٌه أكثر من ذلن"

لراءة النصب على أن الفعل منصوب بؤن مضمرة فً جواب (ٕ)ولد وجه الحافظ ابن حجر    
ً فهو عن  االستفهام، وهو جواب له على المعنى ال على اللفظ؛ ألن االستفهام وإن ولع عن الممرض لفظا

: أٌمرض هللا أحد لرضاً، فٌضاعفَه له. وهنان توجٌه آخر، وهو أن الفعل منصوب اإللراض معنى، كؤنه لال
ً على مصدر،  ً على المصدر المفهوم من )ٌُْمرُض( فً المعنى، فٌكون مصدراً معطوفا بإضمار أَْن عطفا

على  لراءة الرفع بؤنه رفع-رحمه هللا-والتمدٌر: من ذا الذي ٌكون منه إلراض فمضاعفة من هللا. كما وجه
االستبناؾ، والتمدٌر: فهو ٌضاعفه، وهنان توجٌه آخر وهو أن )فٌََُضاِعفَهُ( معطوؾ على صلة الذي، أي: 

 .(ٖ)}ٌُْمِرُض{
وكان أبو عمرو ال ٌسمط )األلؾ( من ذلن كله إال من سورة األحزاب لوله تعالى:}ٌضعؾ    

مزة والكسابً ونافع ذلن كله بـ)األلؾ( ورفع [،  فإنه بؽٌر )ألؾ( كان ٌمرأه، ولرأ حٖٓلها العذاب{]األحزاب:
 )الفاء(، فالرفع فً )الفاء( ٌتخرج على وجهٌن:

 أحدهما: العطؾ على ما فً الصلة، وهو }ٌمرض{. 
 واآلخر: أن ٌستؤنؾ الفعل وٌمطعه. 
لال أبو علً: والرفع فً هذا الفعل أحسن، ولال الماضً أبو دمحم، ألن النصب إنما هو بالفاء     

جواب االستفهام وذلن إنما ٌترتب إذا كان االستفهام عن نفس الفعل األول ثم ٌجًء الثانً مخالفا له، فً 
تمول: أتمرضنً فؤشكرن، وها هنا إنما االستفهام عن الذي ٌمرض ال عن اإللراض ولكن تحمل لراءة ابن 

جل اإللراض فكؤن الكبلم عامر وعاصم فً النصب على المعنى ألنه لم ٌستفهم عن فاعل اإللراض إال من أ
أٌمرض أحد هللا فٌضاعفه له ونظٌر هذا فً الحمل على المعنى لراءة من لرأ }من ٌضلل هللا فبل هادي له 

[، فبل ٌهد وهذه 2ٙٔ[، بجزم }نذرهم{ لما كان معنى لوله }فبل هادي له{ ]األعراؾ: 2ٙٔونذرهم{]األعراؾ:
 .(ٗ) وٌعطٌها مثال السنبلة األضعاؾ الكثٌرة هً إلى السبعمابة التً روٌت

ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبُسُط{]البمرة:    [، " أي ٌمتّر على من ٌشاء وٌوّسع على من ٕٗٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(٘)ٌشاء ابتبلًء وامتحاناً"

لال السعدي: " أي: ٌوسع الرزق على من ٌشاء وٌمبضه عمن ٌشاء، فالتصرؾ كله بٌدٌه    
اإلمسان ال ٌبسط الرزق، واإلنفاق ال ٌمبضه، ومع ذلن فاإلنفاق ؼٌر ضابع على ومدار األمور راجع إلٌه، ف

 .(ٙ)أهله، بل لهم ٌوم ٌجدون ما لدموه كامبل موفرا مضاعفا"
لال ابن كثٌر: " أي : أنفموا وال تبالوا فاهلل هو الرزاق ٌضٌك على من ٌشاء من عباده فً    

 .(ٔ)ة فً ذلن"الرزق وٌوسعه على آخرٌن ، له الحكمة البالؽ

                                                           
، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: 4ٓٙ/ٕ. وانظر فً نسبة المراءات: اإللناع البن الباذش: 2ٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر الحٌط: ٔ)

 .ٕٕٔ، الوافً للماضً: ٖٗٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٔٗٗ، التبصرة لمكً: ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔ
 .5ٓٗ/ٖٔ(انظر: الفتح:ٕ)
، شرح الهداٌة 2٘/ٔ، المراءات وعلل النحوٌٌن فٌها لؤلزهري: ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 5٘ٔ/ٔ(معانً المرآن للفراء: ٖ)

راب مشكل إع 2ٔٔ/ٙأ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 4ٗٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ٕٓٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٕٔٓ/ٔللمهدوي: 
، البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ألبً البركات ابن ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔ، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: ٖٖٔ/ٔالمرآن لمكً: 

، الدر ٕٕ٘/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٓ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة ٕٖٗ/ٔ، إعراب المرآن للنحاس: ٗٙٔ/ٔاألنباري: 
 ، وؼٌرها4٘٘/ٔالمصون للسمٌن: 

 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
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لال النسفً: " ٌمتر الرزق على عباده وٌوسعه علٌهم فبل تبخلوا علٌه بما وسع علٌكم ال    
 .(ٕ)ٌبدلكم الضٌك بالسعة"

لال الطبري: " أنه الذي بٌده لبض أرزاق العباد وبسطها ، دون ؼٌره ممن ادعى أهل    
 .(ٖ)الشرن به أنهم آلهة ، واتخذوه ربا دونه ٌعبدونه"

 .(ٗ)لال الحافظ ابن حجر: " البسط: كناٌة عن سعة رحمته"   
ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبُسُط{]البمرة:    [، وذكروا فٌه ٕٗٗواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 :(٘)وجهان

 .(2)وابن زٌد  (5)، وهو لول الحسن(ٙ)أحدهما : ٌعنً فً الرزق
 لول الزجاج .والثانً : ٌمبض الصدلات وٌبسط الجزاء ، وهو 

أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن لتادة، فً لوله: }ٌمبض وٌبصط{، لال: ٌمبض الصدلة    
 .(ٔ)وٌبسط وٌخلؾ"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .22ٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
، لسان العرب 5ٕٗ/ٔ، ومعنى )ٌَْبُصطُ( فً اآلٌة ٌوسع، والبسط فً اللؽة: السعة، انظر: معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 4ٕ( الهدي: ٗ)

، معالم التنزٌل 24ٕ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٖ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 2ٕٗ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 2ٕٕ/ٔالبن منظور: 
، محاسن 24ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5ٕٖ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٕٔ/ٔار التنزٌل للبٌضاوي: ، أنو4ٕ٘/ٔللبؽوي: 

، وؼٌرها. والبسط والسعة نوع من الرحمة ال كناٌة عنها إذ للبسط معنى معلوم فً اللؽة، ومعنى الفعل فً حك ٕٔٓ/ٖالتؤوٌل للماسمً: 
، ٖٓ-4ٕ، التدمرٌة البن تٌمٌة: 4ٖ/ٕنص من العالمٌن بلؽة العرب، انظر: كتاب التوحٌد البن منده: جلً ٌعرفه كل من لرأ ال-عز وجل-هللا

 . 5ٙ-٘ٙللسماؾ: -عز وجل-صفات هللا
المبض لؽةً من مصدر: لبضه ٌمبضه لبًضا، وهو خبلؾ البسط، وفً أسماء هللا تعالى: "المابض" أي هو الذي . ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:٘)

وؼٌره من األشٌاء عن العباد وبلطفه وحكمته، وٌمبض األرواح عند الممات، وٌمال: لبض المرٌض إذا توفً، وإذا أشرؾ ٌمسن الرزق 
على الموت، والمبض بمعنى األخذ فٌمال: لبضت مالً لبًضا، أي أخذته ، ولال ابن منظور: وأصله فً جناح الطابر، لال هللا تعالى 

ْحَمُن{ ]سورة الملن: اآلٌة }َوٌَْمبِْضَن َما ٌُْمِسُكُهنَّ  [.]انظر: الماموس المحٌط، والمصباح المنٌر، ومختار الصحاح، ولسان العرب: 4ٔإاِلَّ الرَّ
 مادة "لبض[.

والمُْبضة بالضم: ما لبضت علٌه من شًء، ٌمال: أعطاه لُبضة من سوٌك أو تمر، أي كفًّا منه، وربما جاء بالفتح، ثم نمل عن اللٌث أن 
أخذته بجمع كفن كله، فإذا كان بؤصابعن فهً المبصة بالصاد، ولال ابن األعرابً: المبض لبولن المتاع وإن لم تحوله، ثم لال  المبضة: ما

، وصار الشًء فً لبضً ولبضتً أي فً  …ابن منظور: والمبض تحوٌلن المتاع إلى حٌزن، والمبض: التناول للشًء بٌدن مبلمسة
حن حمًّا لسنا مع التؤوٌل فً مثل هذه اآلٌات، وإنما نثبت هلل تعالى ما أثبته لذاته العلٌة مع التنزٌه، . ونٖٖٔ٘ملكً.] لسان العرب: ص 

 وعدم التشبٌه[.
ذا كان المبض فً اللؽة هو أخذ أي شًء، أو التمكن منه فإنه فً االصطبلح الفمهً أخص منه حٌث هو مخصص بالمعمود علٌه، لكنه ثار 

ثم إن أكثر الفمهاء لم ٌرٌدوا أن ٌضعوا تعرٌفًا  .تحدٌد مفهومه تبعًا لوجهات نظرهم المختلفة فً كٌفٌة تمام المبضالخبلؾ بٌن الفمهاء فً 
جامعًا لجمٌع ألسام المبض، وإنما بٌنوه من خبلل أنواعه، كما أنهم أرجعوا أمره كماعدة أساسٌة إلى العرؾ، ولذلن ننمل نصوص الفمهاء 

 .إلى حمٌمة المبضبشًء من اإِلٌجاز للوصول 
: "التسلٌم والمبض عندنا هو التخلٌة، والتخلً، وهو أن ٌخلً البابع بٌن المبٌع وبٌن المشتري برفع -كما ٌمول الكاسانً  –فعند الحنفٌة 

ثمن من المشتري الحابل بٌنهما على وجه ٌتمكن المشتري من التصرؾ فٌه، فٌجعل البابع مسلًما للمبٌع، والمشتري لابًضا له، وكذا تسلٌم ال
إلى البابع"، وذكر ابن عابدٌن أن من شروط التخلٌة التمكن من المبض ببل حابل، وال مانع، ولكن صاحب "األجناس" اشترط شرًطا ثالثًا، 

ر إحٌاء ، ورد المحتار على الدر المختار، ط. دا2ٕٖٗ/5وهو أن ٌمول "خلٌت بٌنن وبٌن المبٌع".] بدابع الصنابع، ط. اإِلمام بالماهرة: 
 [.٘ٔ/ٖ، والفتاوى الهندٌة، ط. دار إحٌاء التراث العربً: ٕٗ/ٗالتراث العربً: 

، ٕٖ٘/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 2ٕٗ/ٔ( انظر تفسٌر المبض فً اآلٌة بالمنع والتمتٌر والتضٌٌك فً: معانً المرآن للنحاس: ٙ)
، تفسٌر المرآن 24ٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 4ٖٔ، المفردات للراؼب: 4ٕ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 24ٕ/٘جامع البٌان للطبري: 

 وؼٌرها.  ٕٔٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 5ٕٖ/ٔالعظٌم البن كثٌر: 
 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:5)
 .4ٕٓ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2)



ٔ٘ٔ 

 

لال ابن عطٌة: "لرأ ابن كثٌر }ٌبسط{ بالسٌن ونافع بالصاد }ٌبصط{فً المشهور عنه، ولال    
بالسٌن أو بالصاد، وروى أبو لرة عن نافع الحلوانً عن لالون عن نافع إنه ال ٌبالً كٌؾ لرأ بسطة وٌبسط 

 .(ٕ)}ٌبسط{ بالسٌن"
ٌِْه تُْرَجعُوَن{]البمرة:     .(ٖ)[، أي "ٌوم المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم"ٕ٘ٗلوله تعالى: }َوإِلَ
 لال المراؼً: " والرجوع إلى َّللّا ضربان :   

ً الخلٌمة ، بؤن ٌعرؾ المرء أن الؽنى األول: رجوع فً هذه الحٌاة بالسٌر على سننه الحكٌمة ، ونظمه ف
ٌكون بعمل العامل وتوفٌك َّللّا وتسخٌره ، وأن البذل من فضل َّللّا ٌؤتً بالمنافع الخاصة للباذل ، وبالمنافع 
العامة لمومه الذٌن ٌعتز بهم وٌسعد بسعادتهم ، وأن تركه ٌعمبه مفاسد ومضار عامة وخاصة لؤلمم واألفراد ، 

 له مهما أوتً من رجاحة عمل ، بل له حاجة إلى معونة َّللّا وتوفٌمه بتسخٌر األسباب له.وأنه ال ٌستمل بعم
والثانً: رجوع فً اآلخرة حٌن تظهر للمرء نتابج أعماله وآثار أفعاله } ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع ماٌل َوال بَنُوَن إِالَّ َمْن 

َ بِمَْلٍب َسِلٌٍم{]الشعراء:  . (ٗ)["24-22أَتَى َّللاَّ
 بد:الفوا

من فوابد اآلٌة: األمر بمتال الكافرٌن؛ وهو إما فرض عٌن، أو فرض كفاٌة، أو مستحب على حسب  - ٔ
ما لرره العلماء؛ ولد سبك الكبلم علٌه عند لوله تعالى: }ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن ٌماتلونكم وال تعتدوا{ 

 [ .4ٓٔ]البمرة: 
هلل تعالى بؤن ٌماتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا؛ لموله تعالى: ومنها: األمر بالمتال على وجه اإلخبلص  - ٕ

 } ولاتلوا فً سبٌل هللا {.
ومنها: أنه ٌحرم على اإلنسان أن ٌماتل حمٌة، أو أن ٌماتل شجاعة، أو أن ٌماتل رٌاًء؛ ألن إٌجاب  - ٖ

ً عن  النفس فهو مباح؛ بل لد اإلخبلص فً المتال ٌمتضً تحرٌم المتال لؽٌر ذلن؛ اللهم إال أن ٌكون دفاعا
 ٌجب.

فإن لٌل: لو لاتل دفاعاً عن وطنه ألنه بلد إسبلمً؛ فٌماتل دفاعاً عنه لهذا الؽرض؛ فهل ٌكون لتاالً فً 
 سبٌل هللا؟

 فالجواب: نعم؛ ألن نٌته أن ال ٌفرق بٌن وطنه وؼٌره إذا كان ذلن لحماٌة اإلسبلم.
على ما تمتضٌه الشرٌعة من طاعة األمٌر، والصبر عند ومن فوابد اآلٌة: وجوب التمشً فً الجهاد  - ٗ

 اللماء، ومعاملة األسرى، وؼٌر ذلن.
ومنها: التحذٌر من مخالفة الشرٌعة؛ لموله تعالى: } واعلموا أن هللا سمٌع علٌم {؛ فإن ممتضى ذلن  - ٘

 أن نحذر من مخالفته؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا.
 وافمة الشرع؛ فإن ذلن ال ٌضٌع عند هللا؛ ألنه سمٌع أللوالنا علٌم بؤحوالنا.ومنها: الترؼٌب فً م - ٙ
؛ وما تضمناه من صفة، « العلٌم»، و « السمٌع»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن هلل تعالى؛ وهما  - 5

 الذي وصؾ هللا عّز وجّل به نفسه.« السمع»وُحكم؛ ولد سبك تفصٌل 
 المرآن

                                                                                                                                                                                             
 . ٕٙٗ/ٕ(:ص2ٖٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفااسٌر: ٖ)
 .2٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)



ٕٔ٘ 

 

  ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ لَالُوا ِلنَبِّيٍ لَُهُم اْبعَْث لَنَا َمِلًكا نُمَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَِّ }أَلَْم تََر إِلَى اْلَملَِ 
 َولَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا لَاَل َهْل َلَسْيتُْم إِْن ُكتَِب َللَْيُكُم اْلِمتَاُل أََلَّ تُمَاتِلُوا لَالُوا َوَما لَنَا أََلَّ نُمَاتَِل فِي َسبِيِل َّللاَِّ 

ُ َلِليٌم بِالظَّاِلِميَن ) ا ُكتَِب َللَْيِهُم اْلِمتَاُل تََولَّْوا إَِلَّ لَِليًَل ِمْنُهْم َوَّللاَّ  [ٕٙٗ({ ]البمرة : َٕٙٗوأَْبنَائِنَا فَلَمَّ
 التفسٌر:
عد زمان موسى؛ حٌن طلبوا من لصة األشراؾ والوجهاء من بنً إسرابٌل من ب -أٌها الرسول-ألم تعلم 

نبٌهم أن ٌولً علٌهم ملكا، ٌجتمعون تحت لٌادته، وٌماتلون أعداءهم فً سبٌل هللا. لال لهم نبٌهم: هل األمر 
كما أتولعه إْن فُِرض علٌكم المتال فً سبٌل هللا أنكم ال تماتلون؛ فإنً أتولع جبنكم وفراركم من المتال، لالوا 

نا من دٌارنا، وأبعدنا عن مستنكرٌن تولع نبٌهم: و أي مانع ٌمنعنا عن المتال فً سبٌل هللا، ولد أَْخَرَجنَا عدوُّ
وا عن المتال، إال للٌبل  أوالدنا بالمتل واألسر؟ فلما فرض هللا علٌهم المتال مع المِلن الذي عٌَّنه لهم َجبُنوا وفرُّ

 .منهم ثبتوا بفضل هللا. وهللا علٌم بالظالمٌن الناكثٌن عهودهم
[، " أي: ألم ٌنته إلى علمن لصص هإالء ٕٙٗلوله تعالى:} أَلَْم تََر إِلَى اْلَمئل ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة:  

 .(ٔ)المؤل من بنى إسرابٌل"
 .(ٕ)لال الصابونً: " أي ألم ٌصل إِلى سمعن ٌا دمحم أو أٌها المخاطب حال أولبن الموم"  
: وجوههم وأشرافهم ، وأصل المؤل الجماعة من الناس وال واحد له  لال البؽوي: " والمؤل من الموم  

 .(ٖ)من لفظه ، كالموم والرهط واإلبل والخٌل والجٌش وجمعه أمبلء"
لال الرازي: " )المؤل( :األشراؾ من الناس، وهو اسم الجماعة، كالموم والرهط والجٌش، وجمعه   

 :(ٗ)أمبلء، لال الشاعر
 معشر       وخٌر ألاوٌل الرجال سدٌدهاولال لها األمبلء من كل 

وأصلها من الملء، وهم الذٌن ٌملإون العٌون هٌبة ورواء، ولٌل: هم الذٌن ٌملإون المكان إذا حضروا، 
ولال الزجاج: المؤل الرإساء، سموا بذلن ألنهم ٌملإون الملوب بما ٌحتاج إلٌه، من لولهم: مؤل الرجل ٌمؤل 

 .(٘)مؤلة فهو ملا"
؛ وخطاب زعٌم األمة خطاب له، ولؤلمة؛ ألنها تبع له؛ وإما أنه -ملسو هيلع هللا ىلص-فً اآلٌة إما للرسول  والخطاب  

خطاب لكل من ٌتوجه له الخطاب؛ فٌكون عاماً فً أصل وضعه؛ الفرق بٌن المعنٌٌن أن األول عام باعتبار 
 .(ٙ)ٌعنً: ألم تر أٌها المخاطب -انً عام باعتبار وضعه وهو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ والث -التبعٌة للمخاطب به أوالً 

؛ ألن -ٌعنً ٌشولنا أن ننظر إلى هذه المصة لنعتبر بها  -كما أن االستفهام هنا الظاهر أنه للتشوٌك   
ر به، كموله تعالى: }ألم نشرح لن صدرن{ ]الشرح:  ً للمخاطب؛ فٌُمَرَّ التمرٌر إنما ٌكون فً أمر كان معلوما

ما هذا فهو أمر لٌس معلوماً للمخاطب إال بعد أن ٌخبر به؛ فٌكون هنا للتشوٌك، مثل لوله تعالى: }ٌا [ ؛ وأٔ
ولوله تعالى: }هل أتان حدٌث الؽاشٌة{ ]الؽاشٌة:  [ ، ٓٔأٌها الذٌن آمنوا هل أدلكم على تجارة{ ]الصؾ: 

 .(5)ستفهام للتمرٌر[ ، وما أشبهها؛ أما لو كان ٌخاطب من كان عالماً بها لملنا: إن االٔ
 .(2)لال النسفً: المؤل: " األشراؾ ألنهم ٌمؤلون الملوب جبللة والعٌون مهابة"  

                                                           
 .ٔٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 . ٖٙٗ/2، والعٌن: ٕٕٗ/ٕ، وأساس الببلؼة: ٔٓ٘/ٙ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٔٓ٘/ٙ: ( مفاتٌح الؽٌب٘)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕٙٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)



ٖٔ٘ 

 

لال البؽوي: " والمؤل من الموم : وجوههم وأشرافهم ، وأصل المؤل الجماعة من الناس وال واحد له   
 .(ٔ)من لفظه ، كالموم والرهط واإلبل والخٌل والجٌش وجمعه أمبلء"

 .(ٕ)[ ٌعنً: "من بعد موته"ٕٙٗتعالى: } ِمن بَْعِد ُموَسى { ]البمرة : لوله   
 .(ٖ)[، "أي حٌن لالوا لنبٌِّهم"ٕٙٗلوله تعالى:}إِْذ لَالُوا ِلنَبًٍِّ لَُهم{]البمرة:  
 :(ٗ)واختلؾ أهل التفسٌر فً ذلن النبً على ألاوٌل   

 . (ٙ)، وهو لول وهب بن منبه(٘)أحدها : أنه شموٌل
 . (5)ً : ٌوشع بن نون ، وهو لول لتادةوالثان

.ولال : "إنما سمً " شمعون " ، ألن (4)، وهو لول السدي(2)والثالث : شمعون، "وهو من نسل هارون"
أمه دعت هللا أن ٌرزلها ؼبلما ، فاستجاب هللا لها دعاءها ، فرزلها ، فولدت ؼبلما فسمته " شمعون " ، تمول 

 .(ٓٔ): هللا تعالى سمع دعابً"
 .(ٔٔ)وروي عن مجاهد، لال: شمإل"

 . (ٕٔ)والرابع: ولٌل: الشمول بن حنة بن العالر. عن أبً عبٌدة
 .(٘ٔ). ولال : "وهو أحد الرجلٌن اللذٌن أنعم هللا علٌهما"(ٗٔ). لاله لتادة(ٖٔ)الخامس: ٌوشع

 عّز وجّل واألولى أن نمول بؤن هللا سبحانه وتعالى أبهمه؛ ولو كان فً معرفة اسمه فابدة لكان هللا  
 ٌبٌّن اسمه لنا؛ لكن لٌس لنا فً ذكر اسمه فابدة؛ المهم أنه نبً من األنبٌاء. وهللا تعالى أعلم.

ِ{]البمرة:   [، "ألم لنا أمٌراً واجعله لابداً لنا لنماتل معه ٕٙٗلوله تعالى:}اْبعَْث لَنَا َملَكاً نُمَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٙٔ)األعداء فً سبٌل هللا"

 .(5ٔ)لال السعدي:" أي: عٌِّن لنا ملكا، لٌجتمع متفرلنا وٌماوم بنا عدونا"  
لال ابن عثٌمٌن: " أي ُمْر لنا بملن، أو ألم لنا ملكاً نماتل فً سبٌل هللا؛ وكان أمرهم فً ذلن الولت   

م فوضوي لٌس عندهم ملن ٌدبر أمورهم، وٌدبر شإونهم؛ والناس إذا كان لٌس لهم ولً أمر صار أمره
روا أحدهم علٌهم  .(ٔ)حتى ال تكون أمورهم فوضى" (ٔ)فوضى.. ولهذا أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص الموم إذا سافروا أن ٌإّمِ

                                                           
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 م ، بل هو عندهم )صموبٌل( بن )المانة(.(لم ٌرد له ذكر فً نسب )شموٌل( من كتاب المو٘)
 ..4ٕٕ/٘(: ص5ٕٙ٘(، و)ٕٙٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٕٕٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)5)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .4ٕٕ/٘(:ص2ٕٙ٘( أخرجه الطبري)4)
 .4ٖٕ-4ٕٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .4ٖٕ/٘(:ص4ٕٙ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٕٔٗٗأخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)( ٕٔ)
 ( ٌوشع بن نون بن أفراثٌم بن ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم.ٖٔ)
 . 4ٖٕ/٘(:ص:ٖٓٙ٘( اخرجه الطبري)ٗٔ)
ٌِْهَما { ، [ } لَاَل َرُجبَلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌَخَ ٖٕ. ٌعنً المذكورٌن فً لوله تعالى فً ] سورة المابدة : 4ٖٕ/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ) ُ َعلَ افُوَن أَْنعََم َّللاَّ

 اآلٌة .
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٔ)



ٔ٘ٗ 

 

لال الزمخشري: أي "أنهض للمتال معنا أمٌراً نصدر فً تدبٌر الحرب عن رأٌه وننتهً إلى أمره ،   
َّللاَّ علٌه وسلم من التؤمٌر على الجٌوش التً كان ٌجهزها ، طلبوا من نبٌهم نحو ما كان ٌفعل رسول َّللاَّ صلى 

 .(ٕ)ومن أمرهم بطاعته وامتثال أوامره"
لال السعدي: "ولعلهم فً ذلن الولت لٌس لهم ربٌس ٌجمعهم، كما جرت عادة المبابل أصحاب   

ٌرضً الطرفٌن  البٌوت، كل بٌت ال ٌرضى أن ٌكون من البٌت اآلخر ربٌس، فالتمسوا من نبٌهم تعٌٌن ملن
 .(ٖ)وٌكون تعٌٌنه خاصا لعوابدهم، وكانت أنبٌاء بنً إسرابٌل تسوسهم، كلما مات نبً خلفه نبً آخر"

[، "لرئ بالنون والجزم على الجواب، وبالنون والرفع على أنه حال ، ٕٙٗولوله تعالى}نُماتِْل{]البمرة:  
: ما تصنعون بالملن؟ فمالوا : نماتل. ولرئ : ٌماتل بالٌاء أى ابعثه لنا ممّدرٌن المتال. أو استبناؾ كؤنه لال لهم 

 .(ٗ)والجزم على الجواب ، وبالرفع على أنه صفة لملكا، وخبر عسٌتم"
ِ{]البمرة:   ملسو هيلع هللا ىلص أحسن تفسٌر، وهو "من لاتل لتكون -[، فسرها الرسول ٕٙٗولوله تعالى:} فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٕ)فً سبٌل هللا" كلمة هللا هً العلٌا فهو
 .(٘)وأخرج ابن ابً حاتم بسنده عن "سعٌد فً لوله: فً سبٌل هللا ٌعنً: فً طاعة هللا عز وجل"  
 : (ٙ)وفً سبب سإالهم لذلن لوالن  

 .(5)أحدهما : أنهم سؤلوا ذلن لمتال العمالمة ، وهو لول السدي
، (2)فسؤلوا لتالهم ، وهو لول وهب بن منبهوالثانً : أن الجبابرة الذٌن كانوا فً زمانهم استزلوهم ، 

 .(ٔٔ)والضحان (ٓٔ)وابن جرٌج (4)والربٌع
[ "أنهض للمتال معنا أمٌراً نصدر فً تدبٌر الحرب عن ٕٙٗلوله تعالى: } اْبعَْث لَنَا َمِلًكا { ]البمرة :   

 .(ٕٔ)رأٌه وننتهً إلى أمره"
ٌْتُْم إِن ُكتَِب    ٌُْكُم اْلِمتَاُل أاَل تُمَـاتِلُوا { ]البمرة : لوله تعالى } لَاَل َهْل َعَس [، أي:" أي لال لهم َٕٙٗعلَ

 .(ٖٔ)نبٌّهم: أخشى أن ٌُفرض علٌكم المتال ثم ال تماتلوا عدوكم وتجبنوا عن لمابه"
 .(ٗٔ)لال النسفً: أي:" هل لاربتم أن ال تماتلوا ٌعنً هل األمر كما أتولعه أنكم ال تماتلون وتجبنون"  
ٌْتُْم {:استفهام شن"لال ال    .(ٔ)بؽوي: " }َهْل َعَس

                                                                                                                                                                                             
؛ ولال الشوكانً: 4ٕٓٙ، 2ٕٓٙ: فً الموم ٌسافرون ٌإمرون أحدهم، حدٌث رلم 2ٓ، كتاب الجهاد، باب ٙٔٗٔراجع أبا داود ص (ٔ)

، ٕ٘ٔ/ٕ(> ولل األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح )ٕٙ٘/2نٌل األوطار رجالهما رجال الصحٌح إال علً بن بحر وهو ثمة )
 (.4ٕٓٙ، 2ٕٓٙحدٌث رلم 

 .5ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)

، وأخرجه ٕٖٙٔللمؽنم هل ٌنمص من أجره، حدٌث رلم : من لاتل ٓٔ، كتاب فرض الخمس، باب ٕٕ٘ - ٕٔ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
 ، واللفظ لمسلم.4ٓٗٔ[ ٓ٘ٔ] 4ٕٓٗ: من لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلمارة، باب 2ٔٓٔمسلم ص

 ، عن أبً زرعة، ثنا نحٌى، ثنا ابن لهٌعة، حدثنً عطاء عن سعٌد.ٗٙٗ/ٕ(:ص2ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٗٔ/ٔظر: النكت والعٌون: ( انٙ)
 .44ٕ-42ٕ/٘(: صٖ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .4ٕ٘-4ٕٗ/٘(:صٖٔٙ٘( أخرجه الطبري)2)
 .4ٕٙ/٘:ص ٕٖٙ٘( أخرجه الطبري:) 4)
 .45ٕ/٘(:ص ٖٖٙ٘( أخرجه الطبري:) ٓٔ)
 .42ٕ/٘(:ص  ٖٗٙ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر النسفً: ( ٗٔ)



ٔ٘٘ 

 

لال الزمخشري: " بمعنى أتولع جبنكم عن المتال ، فؤدخل هل مستفهماً عما هو متولع عنده ومظنون.   
وأراد باالستفهام التمرٌر ، وتثبٌت أّن المتولع كابن ، وأنه صابب فً تولعه، كموله تعالى : }َهْل أَتى َعلَى 

ْنساِن{ معنا  .(ٕ)ه التمرٌر"اإْلِ
 .(ٖ)لال الراؼب: " أي : هل طمعتم فً أنفسكم أن تموم بذلن وأن ال تجن ؟"

لال السعدي: " أي: لعلكم تطلبون شٌبا وهو إذا كتب علٌكم ال تمومون به، فعرض علٌهم العافٌة فلم   
 .(ٗ)ٌمبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونٌتهم"

ٌْتُْم{]البمرة:    لراءتان:[، فٌه ٕٙٗولوله:} َعَس
األولى: لرأ نافع : }عسٌتم{ بكسر )السٌن( كل المرآن، والكسر لؽة فً )عسى( إا اتصل بمضر خاصة، 

 .(٘)ولد حكً فً اسم الفاعل)َعٍسً(، فهذا ٌدل على كسر )السٌن( فً الماضً
 .(ٙ)لال صاحب الكشاؾ: " ولرئ )عِسٌتم( بكسر السٌن وهً ضعٌفة"  
 .(5)وجه" ولال أبو حاتم: "لٌس للكسر  

، وهً هنا للتولع؛ (2)الثانٌة: ولرأ البالون بالفتح وهً اللؽة الفصٌحة بدلٌل لوله تعالى : }عسى ربكم{"
 فٌكون المعنى: هل ٌتولع منكم إن كتب علٌكم المتال أن ال تماتلوا؟

، إذا لم وتجدر اإلشارة بؤن الفتح فً السٌن، هً اللؽة الفاشٌة،  وعلٌها اجمع المراء، ونافع معهم  
ٌتصل الفعل بضمٌر، واٌضا إذا مساواة الفعل، مع المضمر والمظهر، أولى من المخالفة بٌنهما، ألن المضمر 
عمٌب المظهر، فواجب أن ٌكون مثله، وهو اإلختٌار ألجماع المراء علٌه مع المضمر والمظهر، وإنما خالفهم 

 .(ٓٔ)، وبه لرأ الحسن وطلحة(4)نافع وحده مع المضمر
ِ { ]البمرة : لول   [ ٌعنً: "وأي داعٍ لنا إلى ترن المتال ٕٙٗه تعالى: }لَالُوا َوَما لَنَآ أاَل نُمَاتَِل فِى َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٔٔ)وأي ؼرض لنا فٌه"
 .(ٕٔ)لال الزمخشري: "وأّى داع لنا إلى ترن المتال ، وأى ؼرض لنا فٌه"  
 .(ٖٔ)دونا"لال الصابونً: " أي أيُّ سبٍب لنا فً أالّ نماتل ع  
 .(ٗٔ)لال السعدي: " أي: أي شًء ٌمنعنا من المتال ولد ألجؤنا إلٌه"  
 :(٘ٔ)واختلؾ فً إعراب)أن( فً لوله تعالى}أاّل{  

 المول األول: لال األخفش ) أن ( فً لوله ) وما لنا أال نماتل ( زابدة.

                                                                                                                                                                                             
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
، والماموس المحٌط)بسط(، والكشؾ عن وجوه المراءات السبه لمكً بن ابً ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 4ٕٔ/ٔ( انظر: كتاب سٌبوٌه: ٘)

 .ٖٖٓ/ٔطالب: 
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 . ٖٖٓ/ٔ، والكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن ابً طالب: ٕٗٙ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 5)
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖ٘ٔ، ومؽنً اللبٌب: 4ٕٕ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 4)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن ابً طالب: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٘ٔ)



ٔ٘ٙ 

 

 .(ٔ)صل"لال الرازي"وهذا ضعٌؾ ألن المول بثبوت الزٌادة فً كبلم هللا خبلؾ األ  
لال الطبري: ولال آخرون منهم : )أن( ها هنا زابدة بعد }ما لن{، كما تزاد بعد )لما( و) لو(،  وهً   

تزاد فً هذا المعنى كثٌرا. لال : ومعناه : وما لنا ال نماتل فً سبٌل هللا ؟ فؤعمل }أن{ وهً زابدة ، ولال 
 : (ٕ)الفرزدق 

 لبلم ذوو أحسابها عمرا لو لم تكن ؼطفان ال ذنوب لها       إذن
 والمعنى : لو لم تكن ؼطفان لها ذنوب )وال( زابدة فؤعملها. 

وأنكر ]ذلن[ آخرون. ولالوا : ؼٌر جابز أن تجعل )أن( زابدة فً الكبلم، وهو صحٌح فً المعنى   
فبل وجه لدعوى مدع أن }أن{ زابدة ، معنى  -وبالكبلم إلٌه الحاجة، لالوا : والمعنى : ما ٌمنعنا أال نماتل 

 مفهوم صحٌح. لالوا : وأما لوله : 
 لو لم تكن ؼطفان ال ذنوب لها    

)ال( ؼٌر زابدة فً هذا الموضع ، ألنه جحد ، والجحد إذا جحد صار إثباتا. لالوا : فموله : لو لم تكن فإن 
 .(ٖ)ؼطفان ال ذنوب لها، إثبات الذنوب لها ، كما ٌمال : ما أخون لٌس ٌموم، بمعنى : هو ٌموم"

الن أال تصلً. ولٌل المول الثانً: ولال الفراء هو محمول على المعنى، أي: وما منعنا، كما تمول: م
 المعنى واي شًء لنا فً أن ال نماتل.

 .(ٗ)لال النحاس "وهذا أجودها"   
 الثالث: لال الكسابً: معنى وما لنا أال نماتل أي شًء لنا فً ترن المتال؟ ثم سمطت كلمة )فً(.

لى لول لال الرازي: " ورجح أبو علً الفارسً، لول الكسابً على لول الفراء، لال: وذلن ألن ع  
الفراء ال بد من إضمار حرؾ الجر، والتمدٌر: ما ٌمنعنا من أن نماتل، إذا كان ال بد من إضمار حرؾ الجر 
على المولٌن، ثم على لول الكسابً ٌبمى اللفظ مع هذا اإلضمار على ظاهره، وعلى لول الفراء ال ٌبمى، فكان 

 .(٘)لول الكسابً ال محالة أولى وألوى"
 :(ٙ)[ على وجهٌنٕٙٗب}ما{ فً لوله تعالى:} َوَما لَنَآ{]البمرة:واختلؾ فً اعرا  

                                                           
 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
ٌهجو عمر بن هبٌرة الفزاري وهو أحد األمراء وعمال سلٌمان بن عبد  ٕٕٖ:  ٕ، والعٌى )الخزانة(  25:  ٕ، والخزانة  2ٖٕ(دٌوانه : ٕ)

 الملن . ولومه . فزارة ابن ذبٌان ، من ولد ؼطفان بن سعد بن لٌس عٌبلن بن مضر . وهو شعر جٌد فً بابه ، ولبل البٌت أبٌات منها : 
 ، إنً كنت للت لكم ... ٌا لٌس عٌبلن : أن ال تسرعوا الضجرا ٌا لٌس عٌبلن

 إنً متى أهج لوما ال أدع لهم ... سمعا ، إذ استمعوا صوتً ، وال بصرا
 ثم لال بعد ذلن أبٌات : لو لم تكن ؼطفان . . . . . . .

انحطوا فً آثار األخفش ، حٌن استشهد  هذا مجمع من رأٌت ٌذهب إلى إن " الذنوب " جمع " ذنب " ، وهو عندي لٌس بشًء ، وإنما
بالبٌت على إعمال " ال " الزابدة . وصواب البٌت عندي )ال ذنوب لها( ولٌس فً البٌت شاهد عندبذ . والظاهر أن األخفش أخطؤ فً 

: } فَإِنَّ ِللَِّذٌَن َظلَُموا ذَنُوبًا  االستشهاد به . والذنوب) بفتح الذال( : الخط والنصب ، وأصله الدلو المؤلى . وهو بهذا المعنى فً لوله تعالى
" . ولال  ِمثَْل ذَنُوِب أَْصَحابِِهْم { ، أي حظا من العذاب . لال الفراء : " الذنوب الدلو العظٌمة ، ولكن العرب تذهب به إلى الحظ والنصٌب

 الزمخشري : " ولهم ذنوب من كذا " أي نصٌب ، لال عمرو ابن شؤس : 
 بنعمة ... فحك لشؤس من ندان ذنوب. وفً كل حً لد خبطت

" إذن لبلم ذوو أحسابها عمرا " . وبذلن ٌبرأ  -ألول : ٌمول الفرزدق : لو لم تكن ؼطفان خسٌسة الحظ لها من الشرؾ والحسب والمروءة 
ولوله : فسد 22ٕ - 25ٕالبٌت من السخؾ ومن تكلؾ النحاة . هذا وانظر هجاء الفرزدق لعمر بن هبٌرة فً طبمات فحول الشعراء : 

 الزمان وبدلت أعبلمه ... حتى أمٌة عن فزارة تنزع
 ٌمول : تبدلت الدنٌا ، حتى صارت أمٌة تحتمً بفزارة وتصدر عن رأٌها . ٌتعجب من ذلن لخسة فزارة عنده.

 .ٖٗٓ-ٖٓٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖٓ٘/ٌٙب: ( انظر/ كفاتٌح الؽٙ)



ٔ٘5 

 

األول: وهو لول المبرد: أن )ما( فً هذه اآلٌة جحد ال استفهام كؤنه، لال: ما لنا نترن المتال، وعلى هذا 
 الطرٌك ٌزول السإال.

 الوجه الثانً: أن نسلم أن )ما( هاهنا بمعنى االستفهام.
وما وجه دخول )أن( فً لوله : }وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا{ ، وحذفه من  لال الطبري: "فإن لٌل:  

ُسوُل ٌَْدُعوُكْم{]سورة الحدٌد :  ِ َوالرَّ [، لٌل : هما لؽتان فصٌحتان للعرب : 2لوله: }َوَما لَُكْم ال تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
كذا " ، بمعنى : ما لن ؼٌر فاعله ، كما  تحذؾ " أن " مرة مع لولها : " ما لن " ، فتمول : " ما لن ال تفعل

 : (ٔ)لال الشاعر 
 ما لن ترؼٌن وال ترؼو الخلؾ  

وذلن هو الكبلم الذي ال حاجة بالمتكلم به إلى االستشهاد على صحته ، لفشو ذلن على ألسن العرب، 
ن ؟ كما لال تعالى ذكره وتثبت )أن( فٌه أخرى ، توجٌها لمولها : " ما لن " إلى معناه ، إذ كان معناه : ما منع

[ ، ثم لال فً سورة أخرى فً نظٌره : ) َما لََن أاَل ٕٔ: ) َما َمنَعََن أاَل تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن ( ]سورة األعراؾ : 
[ ، فوضع " ما منعن " موضع " ما لن " ، و " ما لن " موضع " ٕٖتَُكوَن َمَع السَّاِجِدٌَن ( ]سورة الحجر : 

وإن اختلفت ألفاظهما ، كما تفعل العرب ذلن فً نظابره مما تتفك معانٌه  تفاق معنٌٌهما ، ما منعن " ، ال
 :  (ٕ)وتختلؾ ألفاظه ، كما لال الشاعر

 ٌمول إذا اللولى علٌها وألردت :        أال هل أخو عٌش لذٌذ بدابم؟ 
التً فً معنى الجحد ،  فؤدخل فً )دابم( )الباء( مع )هل(، وهً استفهام. وإنما تدخل فً خبر )ما(

 .(ٖ)لتمارب معنى االستفهام والجحد"
[، " ولد أخذت منا الببلد وُسبٌت ٕٙٗلوله تعالى: } َولَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِدٌَاِرنَا َوأَْبنَابِنَا{ ]البمرة :   

 .(ٗ)األوالد؟"
ولد أخرجنا من دٌارنا أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن السدي لوله:}وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا   

 .(ٔ)وأبنابنا{: بؤداء الجزٌة"

                                                           
، ولم أعرؾ لابله ، وإن كنت أذكر أنى لرأته مع أبٌات أخر من الرجز . وهو فً معانً المرآن ٖٓٓ/٘( البٌت من شواهد الطبري: ٔ)

، واللسان )خلؾ( . والخلفة )بفتح الخاء وكسر البلم( النالة الحامل ، وجمعها خلؾ ، وهو نادر ، وهذا البٌت شاهده ،  ٖٙٔ:  ٔللفراء 
ما الجمع السابر أن ٌمال للنوق الحوامل " مخاض " ، كمولهم : " امرأة ، ونسوه " ، وهذا الراجز ٌمول لنالته : ما زؼاإن ، والحوامل وإن

ن فً ال ترؼو ؟ ٌعنً أنها إنما ترؼو حنٌنا إلى ببلده وببلدها . حٌث فارق من كان ٌحب ، كما لال الشماطٌط الؽطفانً لنالته : أرار هللا مخ
 سبلمى ... إلى من بالحنٌن تشولٌنا!!ال

 فإنً مثل ما تجدٌن وجدي ، ... ولكنً أسر وتعلنٌنا!
 وبً مثل الذي بن ، ؼٌر أنً ... أجل عن العمال ، وتعملٌنا!

 
، واللسان )لرد( )لبل( )هلل( ٌهجمو جرٌرا  ٗٙٔ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  5ٖ٘، ، والنمابض : 4ٖٙ( البٌت للفرزدق، انظر: دٌوانه: ٕ)

 ، وٌعرض بالبعث ، ولبله ، ٌعرض بؤن لوم جرٌر ، وهم كلٌب بن ٌربوع ، كان ٌؽشون األتن : 
 ان ، بنابمولٌس كلٌبً ، إذا جن لٌله ... إذا لم ٌجد رٌح األت

 إذا اللولً ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ٌمول 
ولد شرحه ابن بري على هذه الرواٌة شرحا فاسدا جدا فً " لرد " ، وشرحه ابن األعرابً أًٌضا فً )لبل( على هذه الرواٌة ، فكان أًٌضا 

نه أراد ما ذكرت من ؼشٌان إناث الحمٌر ، ال إناث البشر!! ولوله : " شرحا شدٌد الفساد . ورؼم أنه أراد امرأة ٌزنى بها . والصواب أ
اللولً " أي عبل على ظهرها مستوفزا للما ال ٌستمر ، واختٌار الفرزدق لهذا الحرؾ عجب من العجب فً تصوٌر ما أراد . وألرد الرجل 

ذلن منه ومنها لال : " أال هل أخو عٌش لذٌذ بدابم " ، وؼٌره : سكن وتماوت . ٌرٌد أن األتان لد رضٌت فؤسمحت فسكت له . فلما بلػ 
ٌكشؾ عن شدة حبه وشؽفه بذلن ، وأنه ٌؤسؾ وٌتحسر علً أنه أمر ٌنمضً وال ٌدوم . ولد زعموا أن " هل " هنا بمعنى الجحد أي لٌس 

 أخو عٌش لذٌذ بدابم . )اللسان : هلل( .
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
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 .(ٕ)لال الصابونً: " لال تعالى بٌاناً لما انطوت علٌه نفوسهم من الهلع والجبن"  
لال الزمخشري: "وذلن أّن لوم جالوت كانوا ٌسكنون ساحل بحر الروم بٌن مصر وفلسطٌن ،   

 .(ٖ)فؤسروا من أبناء ملوكهم أربعمابة وأربعٌن"
لال السعدي: " بؤن أخرجنا من أوطاننا وسبٌت ذرارٌنا، فهذا موجب لكوننا نماتل ولو لم ٌكتب علٌنا،   

 .(ٗ)فكٌؾ مع أنه فرض علٌنا ولد حصل ما حصل"
لال ابن عثٌمٌن: " واإلنسان إذا أُخرج من داره، وبنٌه فبل بد أن ٌماتل لتحرٌر الببلد، وفّن   

 .(٘)األسرى"
كروا أن ٌكون منهم تضجٌع فً لتال أعدابهم ، فجعل حجتهم شٌبٌن هما ؼاٌة ما لال الراؼب: " أن  

ٌحنك ، وهو انزعاجهم عن ممارهم الذي هو شرٌن المتل ، ولٌل الولد الذي هو أصعب على اإلنسان من لتل 
لام اإلنسان  نفسه ، وفً حكاٌة ذلن إشارة إلى ذمهم من وجهٌن أحدهما أنهم لالوا : أن تكلفوا ، ولد لٌل : فلما

فً الحج ، فمٌل :" ألعامنا هذا ؟ أم لؤلبد ؟ لال : بل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بواجب التزامه ، ابتدأ ولهذا لما روجع النبً 
، وذم هللا )بنً إسرابٌل( فً التزامهم الرهبانٌة ، ثم لصروا فٌها ، والثانً : أنهم لم ٌلزموا المتال كما (ٙ)لؤلبد"

إن المماتلة فً سبٌل هللا ٌجب أن ال ٌكون لها سمعة واجتبلب ثناء أو شفاء مؽٌطة وكذا ٌجب ٌجب أن ٌلزم ، ف
أن تكون سابر األفعال المحمودة وهم لما لالوا : }َوَما لَنَا أاَلَّ نُمَاتَِل{ لصدوا شفاء الؽٌظ ال ابتمار الرب ، فعلم 

 .(5)أنهم ال ٌصبرون فً مواطن الحك على ما ٌجب"
ٌِْهُم اْلِمتَاُل { ]البمرة : لوله تعا   ا ُكتَِب َعلَ [، " أي فلما فرض علٌهم المتال بعد سإال النبً ٕٙٗلى: }فَلَمَّ

 .(2)ذلن وبعث الملن"
 .(4)[،: "ٌعنً فرض"ٕٙٗعن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا تعالى }كتب{]البمرة:

ٌمة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة لال المرطبً: "أخبر تعالى أنه لما فرض علٌهم المتال ورأوا الحم  
 .(ٓٔ)الحرب وأن نفوسهم ربما لد تذهب"

 .(ٔٔ)[، أي: "أعرضوا عنه"ٕٙٗلوله تعالى: } تََولَّْوا {]البمرة :   
 .(ٕٔ)أي اضطربت نٌاتهم وفترت عزابمهم" لال المرطبً: "  
 .(ٖٔ)أي أعرضوا عن هذا الؽرض، ولم ٌموموا به" لال ابن عثٌمٌن:"  
 .(ٗٔ)المراؼً: " أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضٌعوا أمر َّللّا بعد مشاهدة العدّو وشوكته"لال   
لال السعدي: " لما لم تكن نٌاتهم حسنة ولم ٌمَو توكلهم على ربهم..فجبنوا عن لتال األعداء وضعفوا   

 .(ٔ)عن المصادمة، وزال ما كانوا عزموا علٌه، واستولى على أكثرهم الخور والجبن"
                                                                                                                                                                                             

 ، عن أبً زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي.ٗٙٗ/ٕ(:ص4ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 . من حدٌث جابر بن عبدهللا.22ٗ/ٕ(:صٕٙٔٔ( صحٌح البخاري)ٙ)
 .5ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٗٙٗ/ٕ(:صٕٓ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)4)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً:ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
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ْنُهْم { ]البمرة :     .(ٕ)[،أي: " إاِل فبة للٌلة منهم صبروا وثبتوا"ٕٙٗلوله تعالى:}إاِل لَِلٌبل ِمّ
 ؛ وهً منصوبة على االستثناء.(ٖ)الثلث؛ لمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "الثلث كثٌر" و)الملٌل( ما دون  
هللا ووطنوا أنفسهم على ممارعة لال السعدي:" فعصمهم هللا وثبتهم ولوى للوبهم فالتزموا أمر   

 .(ٖ)أعدابه، فحازوا شرؾ الدنٌا واآلخرة"
 .(ٗ)لال الشوكانً: " واختلؾ فً عدد الملٌل الذٌن استثناهم هللا سبحانه وهم الذي اكتفوا بالؽرفة"  
، " وهم الذٌن عبروا النهر مع (٘)لال النسفً: "وهم كانوا ثلثمابة وثبلثة عشر على عدد أهل بدر"  

 .(ٙ)طالوت"
مة المابلة إِلى الدَّعة، تتمنى الحرب أولات األنفة فإِذا حضرت    لال المرطبً: "وهذا شؤن األمم المتنعِّ

 .(5)الحرب ُجبنت وانمادت لطبعها"
ذان أن األمم إذا لهرها العدو تهن لّوتها وٌؽلب علٌها الجبن وتلبس ثوب الذل  لال المراؼً: "  

 إحٌاءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة واإللدام فً خٌارها وهم األللون ، فٌعملون ما والمسكنة ، فإذا أراد َّللاّ 
 .(2)ال ٌعمله األكثرون"

ُ َعِلٌُم بِالظَّاِلِمٌَن { ]البمرة :     .(4)[، " وهللا ذو علم بمن ظلم منهم نفسه"ٕٙٗلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)ل عن الجهاد أكثرهم وهللا علٌم بهم"لال ابن كثٌر: " أي : ما وفوا بما وعدوا بل نك  

 .(ٔٔ)لال النسفً: "وعٌد لهم على ظلمهم بترن الجهاد"
 .(ٕٔ)لال الصابونً: " وعٌٌد لهم على ظلمهم بترن الجهاد عصٌاناً ألمره تعالى"  
لال ابن عثٌمٌن: " وممتضى علمه بهم أن ٌجازٌهم على ظلمهم؛ والظلم هنا لٌس لفعل محرم؛ ولكنه   

 .(ٖٔ)لترن واجب؛ ألن ترن الواجب كفعل المحرم؛ فٌه ظلم للنفس، ونمص من حمها"
لال المراؼً: " أي بالذٌن ٌظلمون أنفسهم وأمتهم بترن الجهاد دفاعا عنها ، وحفظا لحمولها ،   

 .(ٗٔ)فٌصبحون فً الدنٌا أذالء مستضعفٌن ، وفً اآلخرة أشمٌاء معذبٌن ، وفً هذا وعٌد ألمثالهم ال ٌخفى"
لال الرازي: " أي هو عالم بمن ظلم نفسه حٌن خالؾ ربه ولم ٌؾ بما لٌل من ربه، وهذا هو الذي   

ٌدل على تعلك هذه اآلٌة بموله لبل ذلن: ولاتلوا فً سبٌل هللا فكؤنه تعالى أكد وجوب ذلن بؤن ذكر لصة بنً 
لم بما ٌستحمه الظالم وهذا بٌن فً إسرابٌل فً الجهاد وعمب ذلن بؤن من تمدم على مثله فهو ظالم وهللا أع

                                                                                                                                                                                             
 .5ٓٔ/ٔتفسٌر السعدي: ( ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)

، كتاب 4ٕٙ، وأخرجه مسلم ص4ٕ٘ٔ: رثاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن خولة، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الجنابز، باب ٔٓٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .2ٕٙٔ[ ٘] 4ٕٓٗ: الوصٌة بالثلث، حدٌث رلم ٔالوصٌة، باب 

 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔفتح المدٌر:  (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٖ٘ٓ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .٘ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 . 2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
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كونه زجرا عن مثل ذلن فً المستمبل وفً كونه بعثا على الجهاد، وأن ٌستمر كل مسلم على المٌام بذلن وهللا 
 .(ٔ)أعلم"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: الحث على النظر، واالعتبار؛ لموله تعالى: } ألم تر إلى المؤل من بنً إسرابٌل {. - ٔ
ا: أن فً هذه المصة عبراً لهذه األمة، حٌث إن هإالء الموم الذٌن كتب علٌهم المتال تولوا إال ومنه - ٕ

 للٌبلً منهم.
 هذه األمة عن التولً عن المتال إذا كتب علٌهم. ومنها: تحذٌر - ٖ
 {.ومنها: أنه ال بد للجٌوش من لابد ٌتولى لٌادتها؛ لمولهم: } ابعث لنا ملكاً نماتل فً سبٌل هللا - ٗ
ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملن؛ لمولهم: } ابعث لنا ملكاً { ٌخاطبون النبً؛ فالنبً له  - ٘

 السلطة أن ٌبعث لهم ملكاً ٌتولى أمورهم وٌدبرهم.
ومنها: إذا طلب اإلنسان شٌباً من ؼٌره أن ٌذكر ما ٌشجعه على إجابة الطلب؛ لمولهم: } نماتل فً  - ٙ

 {؛ فإن هذا ٌبعث النبً وٌشجعه على أن ٌبعث لهم الملن.سبٌل هللا 
 ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {. - 5
ومنها: امتحان المخاَطب بما طلب فعله، أو إٌجاَده من ؼٌره: هل ٌموم بما ٌجب علٌه نحوه، أم ال؛  - 2

 تب المتال أال تماتلوا {.لموله تعالى: } هل عسٌتم إن ك
ومنها: أن اإلنسان بفطرته ٌكون مستعداً لمتال من لاتله؛ لمولهم: } وما لنا أال نماتل فً سبٌل هللا ولد  - 4

أخرجنا من دٌارنا وأبنابنا {؛ ولهذا تجد الجبان إذا ُحصر ٌؤتً بما عنده من الشجاعة، وٌكون عنده لوة 
 للمدافعة.
مبٌحات المتال إخراج اإلنسان من بلده، وأهله لٌرفع ظلم الظالمٌن؛ لمولهم: } وما لنا ومنها: أن من  - ٓٔ

كما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً  -أال نماتل فً سبٌل هللا ولد أخرجنا من دٌارنا وأبنابنا {؛ لكن لو كان إخراجهم بحك 
؛ ألن هللا أورث المسلمٌن أرضهم، -أسلموا ولو  -فبل حك لهم فً المماتلة، أو المطالبة  - (ٔ)بنً النضٌر

ودٌارهم، وأموالهم؛ واألرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده، والعالبة للمتمٌن؛ لال هللا تعالى: }ولمد كتبنا فً 
 [ .٘ٓٔالزبور من بعد الذكر أن األرض ٌرثها عبادي الصالحون{ ]األنبٌاء: 

ٌستطٌع الصبر على ترن المحظور، أو المٌام بالمؤمور؛  ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان لد ٌظن أنه - ٔٔ
فإذا ابتُلً نكص؛ لموله تعالى: } فلما كتب علٌهم المتال تولوا إال للٌبل منهم { مع أنهم كانوا فً األول 

 متشجعٌن على المتال.
 العافٌة؛ فإذا لمٌتموهم فاصبروا ال تتمنوا لماء العدو وسلوا هللا»ومنها: اإلشارة إلى لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  - ٕٔ

من سمع بالدجال فلٌنؤ عنه؛ فوهللا إن الرجل لٌؤتٌه »، ولوله )ص(: (ٕ)«واعلموا أن الجنة تحت ظبلل السٌوؾ
؛ وٌشبه هذا أن بعض الناس ٌنذرون النذر وهم (ٖ)«وهو ٌحسب أنه مإمن، فٌتبعه مما ٌبعث به من الشبهات

ون به، كما فً لوله تعالى: }ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من فضله لنصدلن ٌظنون أنهم ٌوفون به؛ ثم ال ٌوف
 [ .5ٙ، 5ولنكونن من الصالحٌن*فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون{ ]التوبة: 

                                                           
 .ٖٓ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)

، كتاب الجهاد والسٌر، 44ٔ؛ ومسلماً ص2ٕٓٗ: حدٌث بنً النضٌر...، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب المؽازي، باب 4ٕٖراجع البخاري ص (ٔ)
 .5ٙٙٔ[ ٕٙ] 4ٕ٘ٗ: إجبلء الٌهو من الحجاز، حدٌث رلم ٕٓباب 

: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا لم ٌماتل أو ل النهار أخر المتال حتى تزول الشمس، حدٌث ٕٔٔوالسٌر، باب  ، كتاب الجهاد2ٖٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .5ٕٗٔ[ ٕٓ] ٕٗ٘ٗ: كراهة تمنً لماء العدو...، حدٌث رلم ٙ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 42ٙ، وأخرجه مسلم ص4ٕٙٙرلم 

: خروج الدجال، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب المبلحم، باب 5ٖ٘ٔأبو داود ص، وأخرجه ٕٙٔٔٓ، حدٌث رلم ٖٔٗ/ٗأخرجه أحمد ج (ٖ)
 .ٖٓ/ٖ، واللفظ ألحمد، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح 4ٖٔٗ



ٔٙٔ 

 

ومن فوابد اآلٌة: أن الببلء موكل بالمنطك؛ ألنه لال لهم: } هل عسٌتم إن كتب علٌكم المتال أال  - ٖٔ
 وا{؛ فكان ما تولعه نبٌهم والعاً؛ فإنهم لما كتب علٌهم المتال تولوا.تماتل

ومنها: أن بعض السإال ٌكون نكبة على السابل، كما لال تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تسؤلوا عن  - ٗٔ
 [ .ٔٓٔأشٌاء إن تبد لكم تسإكم{ ]المابدة: 

ً عن النفس؛ ألنهم لما  - ٘ٔ لالوا: } ولد أخرجنا { لال تعالى: } فلما كتب ومنها: وجوب المتال دفاعا
 علٌهم المتال { أي فرض علٌهم؛ لٌدافعوا عن أنفسهم، وٌحرروا ببلدهم من عدوهم؛ وكذلن أبناءهم من السبً.

؛ لموله تعالى: } وهللا علٌم بالظالمٌن {؛ فإن هذه -أيَّ ظلم كان  -ومنها: تحذٌر الظالم من الظلم  - ٙٔ
 عٌد والتهدٌد للظالم.الجملة تفٌد الو

 ومنها: تحرٌم الظلم لولوع التهدٌد علٌه. - 5ٔ
ومنها: أن ترن الواجب من الظلم؛ لموله تعالى: } تولوا إال للٌبلً منهم وهللا علٌم بالظالمٌن { أي  - 2ٔ

ل محرم؛ المتولٌن الذٌن فرض علٌهم المتال، ولم ٌموموا به؛ فدل ذلن على أن الظلم ٌنمسم إلى لسمٌن: إما فع
 وإما ترن واجب.

 المرآن
َ لَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلكاً لَالُوا أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُن َللَْينَا َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ  }َولَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ َّللاَّ

َ اْصَطفَاهُ  ُ يُْإتِي ُمْلَكهُ َمْن يََشاُء  َولَْم يُْإَت َسعَةً ِمَن اْلَماِل لَاَل إِنَّ َّللاَّ َللَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَّللاَّ
ُ َواِسٌع َلِليٌم{ ]البمرة:  [2َٕٗوَّللاَّ

 التفسٌر:
ولال لهم نبٌهم: إن هللا لد أرسل إلٌكم طالوت َمِلًكا إجابة لطلبكم، ٌمودكم لمتال عدوكم كما طلبتم. لال 

إسرابٌل: كٌؾ ٌكون طالوت َمِلًكا علٌنا، وهو ال ٌستحك ذلن؟ ألنه لٌس من سبط الملون، وال من  كبراء بنً
بٌت النبوة، ولم ٌُْعط كثرة فً األموال ٌستعٌن بها فً ملكه، فنحن أحك بالملن منه؛ ألننا من سبط الملون ومن 

بؤمور عباده، وزاده َسعَة فً العلم ولوة فً بٌت النبوة. لال لهم نبٌهم: إن هللا اختاره علٌكم وهو سبحانه أعلم 
الجسم لٌجاهد العدو. وهللا مالن الملن ٌعطً ملكه َمن ٌشاء من عباده، وهللا واسع الفضل والعطاء، علٌم 

 بحمابك األمور، ال ٌخفى علٌه شًء.
 .(ٔ)[، " أي: أخبرهم نبٌّهم"5ٕٗلوله تعالى:}َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم{]البمرة:  
 .(ٕ)ل الطبري: " ولال للمؤل من بنً إسرابٌل نبٌهم شموٌل"لا  
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" } نَبٌُُِّهْم{ بتشدٌد )الٌاء(؛ وفً لراءة: }نبٌبهم{ بالهمز  
[، "بؤنَّ هللا تعالى لد ملَّن علٌهم طالوت 5ٕٗلوله تعالى:} إِنَّ هللا لَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلكاً{]البمرة:  
 .(ٗ)وا تحت إِمرته فً تدبٌر أمر الحرب واختاره لٌكون أمٌراً علٌهم"لٌكون

 .(٘)فكان هذا تعٌٌنا من هللا الواجب علٌهم فٌه المبول واالنمٌاد وترن االعتراض" لال السعدي: "  
لال ابن كثٌر: " لما طلبوا من نبٌهم أن ٌعٌن لهم ملًكا منهم فعٌن لهم طالوت وكان رجبل من أجنادهم   

 .(ٙ)ولم ٌكن من بٌت الملن فٌهم ؛ ألن الملن فٌهم كان فً سبط ٌهوذا ، ولم ٌكن هذا من ذلن السبط"

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٙٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٙٙٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)



ٕٔٙ 

 

لال صاحب الكشاؾ:" طالُوَت اسم أعجمى كجالوت وداود. وإنما امتنع من الصرؾ لتعرٌفه وعجمته   
)فعلوت( منه ، ، وزعموا أنه من الطوال لما وصؾ به من البسطة فً الجسم. ووزنه إن كان من الطول 

أصله طولوت ، إال أّن امتناع صرفه ٌدفع أن ٌكون منه ، إال أن ٌمال : هو اسم عبرانً وافك عربٌا ، كما 
وافك حنطا حنطة ، وبشماال لها رخمانا رخٌما بسم َّللاَّ الرحمن الرحٌم ، فهو من الطول كما لو كان عربٌا ، 

 .(ٔ)وكان أحد سببٌه العجمة لكونه عبرانٌا"
نَا{]البمرة: وله تعالى:ل   ٌْ  .(ٕ)[، " أي : كٌؾ ٌكون ملًكا علٌنا"5ٕٗ}لالوا أنى ٌَُكوُن لَهُ الملن َعلَ
 .(ٖ)لال النسفً: " أي كٌؾ ومن أٌن وهو إنكار لتملكه علٌهم واستبعاد له"  
 .(ٗ)ولد لال مجاهد : "لوله :}إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا{، لال : كان أمٌر الجٌش"  
[، " والحال أنه ال ٌستحك التملن لوجود من هو 5ٕٗلوله تعالى: } َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ{]البمرة:  

 .(٘)أحك بالملن"
 .(ٙ)جاء فً تفسٌر الجبللٌن:" ألنه لٌس من سبط المملكة وال النبوة وكان دباؼا أو راعٌا"  
 .(5): دباًؼا" لال ابن كثٌر: " ولد ذكر بعضهم أنه كان سماء ولٌل  
 .(2)لال الماسمً: "أي ألن فٌنا من هو سبط الملون دونه"  

لال ابن عثٌمٌن:" كؤنهم ٌرون أن المِلن ال ٌكون إال كابراً عن كابر، وأن هذا لم ٌسبك ألحد من آبابه أنه 
 .(4)تولى المْلن بخبلفنا نحن؛ فإن الملون كانوا منا؛ فكٌؾ جاءه الملن؟!"

 .(ٓٔ)حاتم "عن السدي، عن أبً مالن، لوله: }أنى{ ٌعنً: من أٌن؟"أخرج ابن ابً   
 .(ٔٔ)وعن الربٌع بن أنس: "}لالوا أنى ٌكون له الملن علٌنا{: كٌؾ ٌكون له الملن علٌنا؟"

 .(ٕٔ)لال الزمخشري: "}أَنَّى{: كٌؾ ومن أٌن ، وهو إنكار لتملكه علٌهم واستبعاد له"  
َن اْلَماِل { ]البمرة:لوله تعالى:}َولَْم ٌُْإَت َسعَ    [، أي"وأنه فمٌر، ال بد للملن من مال ٌعتضد 5ٕٗةً ِمّ

 .(ٖٔ)به"
أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن السدي ولال لهم نبٌهم إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا لال الموم: ما كنت 

المال فنتبعه لذلن،  لد أكذب منن الساعة، ونحن سبط المملكة، ولٌس هو من سبط المملكة، ولم ٌإت سعة من
 .(ٗٔ)فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا اصطفاه علٌكم"

ٌْنَا َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ َولَْم ٌُْإَت َسعَةً ِمنَ    اْلَماِل{،  وعن ابن عباس: } لَالُوا أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ اْلُمْلُن َعلَ
إسرابٌل سبطان، كان فً أحدهما النبوة، وكان فً اآلخر الملن، فبل فإنهم لم ٌمولوا ذلن، إال أنه كان فً بنً 

ٌبعث نبً إال من كان من سبط النبوة، وال ٌملن على األرض أحدا، إال من كان من سبط الملن، وأنه ابتعث 
                                                           

 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٖٔٔ/٘(:ص5ٗٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٗ٘/ٔ( تفسٌر الجبللٌن: ٙ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
 .54ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٕٕٔ/ٖ ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
 ..ٙٗ/ٕ(:صٕٗ٘ٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .٘ٙٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ(تفسٌر النسفً: ٖٔ)
 .ٗٙٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)



ٖٔٙ 

 

طالوت حٌن ابتعثه ولٌس من واحد من السبطٌن، فاختاره علٌهم وزاده بسطة فً العلم والجسم، ومن أجل ذلن 
َ اْصَطفَاهُ لا لوا أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك بالملن منه ولٌس واحدا من السبطٌن لال: } لَاَل إِنَّ َّللاَّ

ٌُْكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم {، وروي عن سعٌد بن جبٌر ولتادة والربٌع بن أنس ببعض ذلن" َعلَ
(ٔ). 

 .(ٕ)اء"وري "عن عكرمة لال : كان طالوت سماء ٌبٌع الم
لال النسفً: " وإنما لالوا ذلن ألن النبوة كانت فً سبط الوي بن ٌعموب علٌه السبلم ، والملن فً   

 .(ٖ)سبط ٌهوذا وهو كان من سبط بنٌامٌن ، وكان رجبلً سماء أو دباؼاً فمٌراً"
عث فٌهم روي عن السدي "لوله: }وزاده بسطة فً العلم والجسم{ لال: أتى بعصى ممدار الرجل الذي ٌب

ملكا فمال: أن صاحبكم ٌكون طوله طول هذه العصا، فماسوا أنفسهم بها، فلم ٌكونوا مثلها. وكان طالوت رجبل 
سماء، ٌسمً على حمار له، فضل حماره، فانطلك ٌطلبه فً الطرٌك فلما رأوه، دعوه ولاسوه بها، فكان مثلها، 

موم: ما كنت لط أكذب منن الساعة، ونحن سبط المملكة، فمال لهم نبٌهم إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا لال ال
ولٌس هو من سبط المملكة، ولم ٌإت سعة من المال، فنتبعه لذلن، فمال النبً: إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده 

 .(ٗ)بسطة فً العلم والجسم"
بنو ولال "عبد الصمد بن معمل: سمعت وهبا ٌمول وزاده بسطة فً العلم والجسم لال: فاجتمع   

 .(٘)إسرابٌل فكان طالوت فولهم من منكبه فصاعدا"
لال الزمخشري: " وروى أّن نبٌهم دعا َّللاَّ تعالى حٌن طلبوا منه ملكا ، فؤتى بعصا ٌماس بها من   

 .(ٙ)ٌملن علٌهم ، فلم ٌساوها إال طالوت"
منه. ومع هذا  لال السعدي:" أي: كٌؾ ٌكون ملكا وهو دوننا فً الشرؾ والنسب ونحن أحك بالملن  

فهو فمٌر لٌس عنده ما ٌموم به الملن من األموال، وهذا بناء منهم على ظن فاسد، وهو أن الملن ونحوه من 
الوالٌات مستلزم لشرؾ النسب وكثرة المال، ولم ٌعلموا أن الصفات الحمٌمٌة التً توجب التمدٌم ممدمة 

 .(5)علٌها"
 .(2)بٌهم وتعنت وكان األولى بهم طاعة ولول معروؾ"لال ابن كثٌر: " وهذا اعتراض منهم على ن  
لال الحرالً: "فثنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحماق الملن على من ملكه   

[، ولم ٕٔهللا علٌهم. فكان فٌه حظ من فخر إبلٌس حٌث لال حٌن أمر بالسجود آلدم: }أنا خٌر منه{]األعراؾ: 
أي فصار له مانعان: أحدهما أنه لٌس من بٌت الملن. والثانً أنه مملك. والملن ال بد له ٌإت سعة من المال، 

من مال ٌعتضد به..فكان فً هذه الثالثة فتنة استصنام المال وأنه مما ٌمام به ملن، وإنما الملن بإٌتاء هللا، فكان 
 .(4)لى طلبه من أنفسهم"فً هذه الفتنة الثالثة جهل وشرن، فتزاٌدت صنوؾ فتنتهم فٌما انبعثوا إ

( ، )َولَْم ٌُْإَت(؟ للت : األولى    لال الزمخشري: " فإن للت : ما الفرق بٌن الواوٌن فً : )َونَْحُن أََحكُّ
للحال ، والثانٌة لعطؾ الجملة على الجملة الوالعة حاال ، لد انتظمتهما معا فً حكم واو الحال. والمعنى : 

                                                           
 .٘ٙٗ/ٕ(:صٕٙ٘ٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
إسحاق األهوازي لال ، حدثنا أبو أحمد الزبٌري لال ، حدثنا شرٌن ،  . عن أحمد بن4ٖٓ/٘(:ص4ٖٙ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٕ)

 عن عمرو بن دٌنار ، عن عكرمة.
 .4ٕٕ/ٔ، وانظر: الكشاؾ: ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٙٙٗ/ٕ(:صٕٔٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٗ)
 .ٙٙٗ/ٕ(/صٕٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)٘)
 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 . 54ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)



ٔٙٗ 

 

 ٌستحك التملن لوجود من هو أحك بالملن ، وأنه فمٌر وال بّد للملن من مال كٌؾ ٌتملن علٌنا والحال أنه ال
 .(ٔ)ٌعتضد به"

ٌُْكْم{]البمرة:   َ اْصَطفاهُ َعلَ  .(ٕ)[، أي:" إِّن هللا اختاره علٌكم"5ٕٗلوله تعالى:} لاَل إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)ابن زٌد . ونحوه عن(ٖ)عن الضحان:"}إن هللا اصطفاه علٌكم{، لال : اختاره علٌكم"  
أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن عبد هللا بن عباس لوله: }إن هللا اصطفاه علٌكم{: فاختاره علٌكم.   

 .(٘)وروي عن أبً مالن مثل ذلن"
لال ابن كثٌر:" أي : اختاره لكم من بٌنكم وهللا أعلم به منكم، ٌمول : لست أنا الذي عٌنته من تلماء   

 .(ٙ)ا طلبتم منً ذلن"نفسً بل هللا أمرنً به لم
 .(5)لال النسفً: " أي اختاره علٌكم وهو أعلم بالمصالح منكم وال اعتراض على حكمه"  
 .(2)[، أي: " فضله علٌكم بالعلم والجسم"5ٕٗلوله تعالى:} َوزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم َواْلِجْسم{]البمرة:  
 .(4)لال ابن عباس: "}وزاده بسطة{، ٌمول: فضٌلة"  
 .(ٓٔ)وعن وهب بن منبه: "}وزاده بسطة فً العلم{، لال: العلم بالحرب"  

 .(ٔٔ)ولال الحافظ ابن حجر:" لوله: }بسطة{: أي: زٌادة وفضبلً 
وعن ابن عباس: "}وزاده بسطة فً العلم والجسم{، ٌمول: كان عظٌما جسٌما، ٌفضل بنً إسرابٌل   

 .(ٕٔ)بعنمه ورأسه"
لالت بنو إسرابٌل : }أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك بالملن منه عن وهب بن منبه لال : "لما   

ولم ٌإت سعة من المال لال إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم{ لال : واجتمع بنو إسرابٌل 
 .(ٖٔ)فكان طالوت فولهم من منكبٌه فصاعدا"

سم ولوة فً البطش وشدة فً الحرب، ولال ابن إسحاق: "وكان طالوت رجبل لد أعطً بسطة فً الج  
 .(ٗٔ)مذكور بذلن فً الناس"

ولال السدي : "أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعصا تكون ممدارا على طول الرجل الذي ٌبعث فٌهم ملكا ، فمال : إن   
 صاحبكم ٌكون طوله طول هذه العصا. فماسوا أنفسهم بها ، فلم ٌكونوا مثلها. فماسوا طالوت بها فكان

 .(ٔ)مثلها"

                                                           
 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٖٔ/٘(:صٓ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٖٔ/٘(:صٔ٘ٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٔ/٘(:ص4ٗٙ٘. وكذا رواه الطبري)ٙٙٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ص2ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)4)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ص4ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٓٔ)
، وزاد: وكثرة، وعبارات أهل العلم فً تفسٌرها متماربة. انظر: جامع البٌان 55/ٔ. وهذه عبارة أبً عبٌدة فً المجاز: 4ٕ( الهدي: ٔٔ)

، الكشؾ والبٌان 4ٖٔ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، وتفسٌر ابن أبً حاتم4ٕ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٖٖٔ/٘للطبري: 
، 5ٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 54ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٙٗأ، المفردات للراؼب: ٓ٘ٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ب ٕٗٔ/ٔللثعلبً: 

 ، وؼٌرها. 4ٕٗ/ٕالتحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 
 .ٙٙٗ/ٕ(:صٕٓٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص:ٕ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ٖٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)



ٔٙ٘ 

 

 .(ٕ)ولال ابن زٌد : " }إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم{، بعد هذا"  
 ٌعنً: مع اصطفابه إٌاه، بسط له مع ذلن فً العلم والجسم.

لال ابن كثٌر:" أي : أتم علًما ولامة منكم، ومن هاهنا ٌنبؽً أن ٌكون الملن ذا علم وشكل حسن ولوة   
 .(ٖ)بدنه ونفسه"شدٌدة فً 

لال السعدي: "أي: بموة الرأي والجسم اللذٌن بهما تتم أمور الملن، ألنه إذا تم رأٌه ولوي على تنفٌذ   
ما ٌمتضٌه الرأي المصٌب، حصل بذلن الكمال، ومتى فاته واحد من األمرٌن اختل علٌه األمر، فلو كان لوي 

فة للمشروع، لوة على ؼٌر حكمة، ولو كان عالما البدن مع ضعؾ الرأي، حصل فً الملن خرق ولهر ومخال
 .(ٗ)باألمور ولٌس له لوة على تنفٌذها لم ٌفده الرأي الذي ال ٌنفذه شٌبا"

لال النسفً: " لالوا : كان أعلم بنً إسرابٌل بالحرب والدٌانات فً ولته ، وأطول من كل إنسان   
د أن ٌكون من أهل العلم فإن الجاهل ذلٌل مزدرى ؼٌر برأسه ومنكبه.. والبسطة السعة واالمتداد ، والملن ال ب

 .(٘)منتفع به ، وأن ٌكون جسٌماً ألنه أعظم فً النفوس وأهٌب فً الملوب."
 لال الماسمً:" لما استبعدوا تملكه بسموط نسبه وبفمره، رد علٌهم ذلن:  
 بالمصالح منكم.أّوال: بؤن مبلن األمر هو اصطفاء هللا تعالى ولد اختاره علٌكم وهو أعلم  

وثانٌا: بؤن العمدة فٌه وفور العلم لٌتمكن به من معرفة أمور السٌاسة. وجسامة البدن لٌعظم خطره فً 
الملوب وٌمدر على مماومة األعداء ومكابدة الحروب، ولد خصه هللا تعالى منهما بحظ وافر لاله أبو 

 .(ٙ)السعود"
لمعرفة بما طلبوه ألجله من أمر الحرب. وٌجوز أن لال الزمخشري:" والظاهر أّن المراد بالعلم ا  

ٌكون عالما بالدٌانات وبؽٌرها. ولٌل : لد أوحى إلٌه ونبا ، وذلن أّن الملن ال بّد أن ٌكون من أهل العلم ، 
فإّن الجاهل مزدرى ؼٌر منتفع به ، وأن ٌكون جسٌما ٌمؤل العٌن جهارة ألنه أعظم فً النفوس وأهٌب فً 

 .(5)الملوب"
ُ ٌُْإتِى ُمْلَكهُ َمن ٌََشآُء { ]البمرة :    [، " أي: ٌعطً الملن لمن شاء من عباده 5ٕٗلوله تعالى:" } َوَّللاَّ

 .(2)من ؼٌر إِرٍث أو مال"
عن وهب بن منبه : " }وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء{، الملن بٌد هللا ٌضعه حٌث شاء ، لٌس لكم أن   

 .(4)تختاروا فٌه"
 .(ٓٔ)}وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء{، لال: سلطانه"عن مجاهد، "لوله:   
لال ابن كثٌر: " أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل وال ٌُسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون لعلمه ]وحكمته[   

 .(ٔٔ)ورأفته بخلمه"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٖٔ/٘(:صٖ٘ٙ٘أخرجه الطبري)( ٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:صٗ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .2ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٗٔ/٘(:ص٘٘ٙ٘( أخرجه الطبري)4)
 .ٗٔٔ/ ٔ، وانظر: تفسٌر مجاهد 5ٙٗ/ٕ(:صٕٗٙٗابً حاتم) ( أخرجه ابنٓٔ)

 .ٖٗٔ/٘(:صٙ٘ٙ٘والطبري)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)



ٔٙٙ 

 

 .(ٔ)لال النسفً:أي "الملن له ؼٌر منازع فٌه وهو ٌإتٌه من ٌشاء إٌتاءه ولٌس ذلن بالوراثة"  
عثٌمٌن:" أي ٌعطً ملكه من ٌشاء على حسب ما تمتضٌه حكمته، كما لال تعالى: }لل اللهم لال ابن   

مالن الملن تإتً الملن من تشاء وتنزع الملن ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بٌدن الخٌر إنن على 
 .(ٕ)[ "ٕٙكل شًء لدٌر{ ]آل عمران: 

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البم    .(ٖ)[، " أي واسع الفضل علٌٌم بمن هو أهٌل له فٌعطٌه إٌِاه"5ٕٗرة:لوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(ٗ)روي عن سعٌد بن جبٌر، "فً لوله: }علٌم{، ٌعنً: عالم بها"  
لال ابن كثٌر: " أي : هو واسع الفضل ٌختص برحمته من ٌشاء علٌم بمن ٌستحك الملن ممن ال   

 .(٘)ٌستحمه"
على من لٌس له سعة من المال وٌؽنٌه بعد الفمر }َعِلٌٌم{ بمن لال الزمخشري:" } واِسٌع{: ٌوسع   

 .(ٙ)ٌصطفٌه للملن"
لال الطبري: " }وهللا واسع{ بفضله فٌنعم به على من أحب ، وٌرٌد به من ٌشاء }علٌم{ بمن هو أهل   

صبلح به ، لملكه الذي ٌإتٌه ، وفضله الذي ٌعطٌه ، فٌعطٌه ذلن لعلمه به ، وبؤنه لما أعطاه أهل : إما لئل
 .(5)وإما ألن ٌنتفع هو به"

لال السعدي:" ال ٌخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد، وال شرٌفا عن وضٌع، ولكنه مع ذلن }   
َعِلٌٌم{ بمن ٌستحك الفضل فٌضعه فٌه، فؤزال بهذا الكبلم ما فً للوبهم من كل رٌب وشن وشبهة لتبٌٌنه أن 

 .(2) ٌإتٌه من ٌشاء من عباده، لٌس له راد، وال إلحسانه صاد"أسباب الملن متوفرة فٌه، وأن فضل هللا
لال النسفً:" أي واسع الفضل والعطاء ٌوسع على من لٌس له سعة من المال وٌؽنٌه بعد الفمر } َعِلٌٌم   

 .(4){ بمن ٌصطفٌه للملن فثمة طلبوا من نبٌهم آٌة على اصطفاء هللا طالوت"
جمٌع صفاته؛ واسع فً علمه، وفضله، وكرمه، ولدرته، ولوته، لال ابن عثٌمٌن:" أي ذو سعة فً 

وإحاطته بكل شًء، وجمٌع صفاته، وأفعاله؛ و} علٌم { أي ذو علم بكل شًء؛ ومنه العلم بمن ٌستحك أن 
 .(ٓٔ)ٌكون ملكاً، أو ؼٌَره من الفضل الذي ٌإتٌه هللا سبحانه وتعالى من ٌشاء"

 :(ٔٔ)[ ثبلثة ألاوٌل5ٕٗ}َواِسٌع{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:  
 أحدها : واسع الفضل ، فحذؾ ذكر الفضل اكتفاء بدلٌل اللفظ ، كما ٌمال فبلن كبٌر ، بمعنى كبٌر المَْدر .

 الثانً : أنه بمعنى ُموِسع النعمة على َمْن ٌشاء من خلمه .
 والثالث : أنه بمعنى ذو سعة .

 الفوابد:
نبٌهم وافمهم على أن ٌبعث إلٌهم مِلكاً لٌماتلوا فً سبٌل هللا؛ فدعا هللا عّز وجّل، من فوابد اآلٌة: أن  - ٔ

 فاستجاب له.

                                                           
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٕ٘ٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٗ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .4ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٖ٘ٔ-ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 4)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)



ٔٙ5 

 

ومنها: كمال تعظٌم األنبٌاء هلل تعالى، وحسن األدب معه؛ لمول نبٌهم: } إن هللا لد بعث لكم طالوت  - ٕ
 ملكاً {؛ ولم ٌمل: إنً بعثت.

 عّز وجّل؛ لموله تعالى: } إن هللا لد بعث لكم {.ومنها: أن أفعال العباد مخلولة هلل  - ٖ
 ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لموله تعالى: } إن هللا لد بعث لكم {. - ٗ
 لكونه ؼٌر وجٌه، وال من سبللة الملون. -ومنها: أن هللا لد ٌعطً الُملن من ال ٌترلبه  - ٘
ب، وتسلٌمه لؤلمر الوالع؛ لمول نبٌهم: } إن هللا لد ومنها: اختٌار األلفاظ التً ٌكون بها إلناع المخاطَ  - ٙ

 بعث لكم {؛ فإنه أبلػ فً اإللناع، والتسلٌم من لوله: إنً بعثت لكم.
ومنها: أن المعترض ٌذكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ لمولهم: } أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك  - 5

 بالملن منه ولم ٌإت سعة من المال {.
ستفهام هإالء الموم ٌحتمل أن ٌكون المراد به االعتراض؛ وٌحتمل أن ٌراد به ومنها: أن ا - 2

االستكشاؾ، والبحث عن السبب بدون اعتراض: كٌؾ كان ملكاً ونحن أحك بالملن منه، ولم ٌإت سعة من 
!! المال؟ فإن كان األول فإن حالهم تمتضً الذم؛ ألنهم كٌؾ ٌعترضون وهم الذٌن طلبوا أن ٌبعث لهم ملكاً!

 وإن كان الثانً فبل اعتراض علٌهم، وال لوم علٌهم.
ً باألهم فاألهم؛ لمول نبٌهم فً جوابه: } إن هللا  - 4 ومنها: أن المجٌب ٌختار ما ٌكون به اإللناع بادبا

؛ ثم ذكر بمٌة المإهبلت: وهً -وهو اصطفاء هللا علٌهم  -اصطفاه علٌكم... { إلخ؛ فبدأ بذكر ما ال جدال فٌه 
 زاده بسطة فً العلم، وتدبٌر األمة، والحروب، وؼٌر ذلن، وأن هللا زاده بسطة فً الجسم: وٌشمل أن هللا

الموة، والطول...؛ وأن هللا عّز وجّل هو الذي ٌإتً ملكه من ٌشاء، وفعله هذا البد وأن ٌكون ممروناً بالحكمة: 
وجّل الملن؛ وأن هللا واسع علٌم: فهو ذو  فلوال أن الحكمة تمتضً أن ٌكون طالوت هو الملن ما أعطاه هللا عزّ 

الفضل الذي ٌمده إلى من ٌشاء من عباده؛ فله أن ٌتفضل على من ٌشاء؛ هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته؛ وهللا 
 أعلم أٌضاً حٌث ٌجعل والٌته.

، أو ومن فوابد اآلٌة: أن الملن تتوطد أركانه إذا كان لئلنسان مزٌة فً حسبه، أو نسبه، أو علمه - ٓٔ
لوته؛ ٌإخذ هذا أوالً من لولهم: } أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك بالملن منه ولم ٌإت سعة من المال {؛ 

 وثانٌاً من لوله: } إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم {.
اه علٌكم { مع أنهم ومنها: بٌان أن تمدٌر هللا عّز وجّل فوق كل تصور؛ لموله تعالى: } إن هللا اصطف - ٔٔ

 لََدحوا فٌه من وجهٌن: أنهم أحك بالملن منه، وأنه فمٌر؛ فبٌّن نبٌهم أن هللا اصطفاه علٌكم بما تمتضٌه الحكمة.
ومنها: أنه كلما كان ولً األمر ذا بسطة فً العلم، وتدبٌر األمور، والجسم، والموة كان ألَوم لملكه،  - ٕٔ

 ده بسطة فً العلم والجسم {.وأتم إلمرته؛ لموله تعالى: } وزا
ومنها: أن ملن بنً آدم ُملن هلل؛ لموله تعالى: } وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء {؛ فهذا الَمِلن فً مملكته  - ٖٔ

 هو فً الحمٌمة ما َملََن إال بإذن هللا عّز وجّل؛ فالُمْلن هلل سبحانه وتعالى وحده ٌإتٌه من ٌشاء.
ٌس ملكاً مطلماً نتصرؾ فٌه كما نشاء؛ بل هو ممٌد بما أذن هللا به؛ ولهذا ومنها: أن ملكنا لما نملكه ل - ٗٔ

ٌتلفه  -ال نتصرؾ فٌما نملن إال على حسب ما شرعه هللا؛ فلو أراد اإلنسان أن ٌتصرؾ فً ملكه كما ٌشاء 
 فلٌس له ذلن؛ ألن ملكه تابع لملن هللا سبحانه وتعالى. -وٌحرله، وٌعذبه إذا كان حٌواناً 

ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء {؛ ومشٌبته تعالى تابعة لحكمته؛  - ٘ٔ
 [ .ٖٓلموله عّز وجّل: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 

 من على كل شًء.ومنها: أن أفعال هللا سبحانه وتعالى تمع بمشٌبته ال مكره له؛ ألنه المهٌ - ٙٔ
 وهما } واسع {، و} علٌم {، وما تضمناه من وصؾ، أو حكم. -ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا  - 5ٔ
 ومنها: إثبات سعة هللا عّز وجّل فً إحاطته، وصفاته، وأفعاله. - 2ٔ
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 المرآن
ا تََرَن آُل ُموَسى َوآُل }َولَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَؤْتِيَُكُم  التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَِميَّةٌ ِممَّ

 [2ٕٗ({ ]البمرة : 2َٕٗهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمََلئَِكةُ إِنَّ فِي َذِلَن َْليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنِيَن )
 التفسٌر:

 -وكان أعداإهم لد انتزعوه منهم-ق الذي فٌه التوراة ولال لهم نبٌهم: إن عبلمة ملكه أن ٌؤتٌكم الصندو
فٌه طمؤنٌنة من ربكم تثبت للوب المخلصٌن، وفٌه بمٌة من بعض أشٌاء تركها آل موسى وآل هارون، مثل 
العصا وفُتات األلواح تحمله المبلبكة. إن فً ذلن ألعظم برهان لكم على اختٌار طالوت ملًكا علٌكم بؤمر هللا، 

 لٌن باهلل ورسله.إن كنتم مصد
 .(ٔ)[، أي: لال لهم نبٌهم: إن" عبلمة ملكه"2ٕٗلوله تعالى:} َولاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِنَّ آٌَةَ ُمْلِكِه{]البمرة:  
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" ٌمول نبٌهم لهم: إن عبلمة بركة ملن طالوت علٌكم"  
 .(ٖ)أي عبلمة ملكه واصطفابه علٌكم"لال الصابونً: "  
[، أي "ٌرد هللا إلٌكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق 2ٕٗأَْن ٌَؤْتٌَُِكُم التَّابُوُت{]البمرة:لوله تعالى:}  

 .(ٗ)التوراة"
 .(٘)عن ابن إسحاق: "}أن ٌؤتٌكم التابوت فٌه{ لال: فٌرد علٌكم"  
ل لّدمه فكانت تسكن لال الزمخشري: "التَّابُوُت: صندوق التوراة. وكان موسى علٌه السبلم إذا لات  

 .(ٙ)نفوس بنى إسرابٌل وال ٌفّرون"
 .(5)لال: وهب بن منبه عن صفة تابوت موسى : "كان نحوا من ثبلثة أذرع فً ذراعٌن"  
 .(2)[، أي " أي فً التابوت السكون والطمؤنٌنة والولار"2ٕٗلوله تعالى:}فٌِِه َسِكٌنَةٌ ِمْن َربُِّكْم{]البمرة:  
 .(4)لٌل : معناه فٌه ولار ، وجبللة" لال ابن كثٌر: "  
   ُ لال المرطبً: " أي هو سبب سكون للوبكم فٌما اختلفتم فٌه من أمر طالوت ؛ ونظٌره }فَؤَْنَزَل َّللاَّ

ٌْه{ ]التوبة :   .(ٓٔ)[ أي أنزل علٌه ما سكن به للبه"َٓٗسِكٌنَتَهُ َعلَ
هً صورة كانت فٌه من زبرجد أو ٌالوت  لال الزمخشري: "والسكٌنة : السكون والطمؤنٌنة ، ولٌل :  

، لها رأس كرأس الهّر وذنب كذنبه وجناحان ، فتبن فٌزؾ التابوت نحو العدّو وهم ٌمضون معه ، فإذا استمّر 
ثبتوا وسكنوا ونزل النصر، ولٌل : أراد أن التابوت كان سبب سكون للوبهم ، فؤٌنما كانوا سكنوا إلٌه ولم 

 .(ٔٔ)ن معهم فً الحرب"ٌفروا من التابوت إذا كا
لال الماسمً: "أي: ولار وجبلل وهٌبة. أو فٌه سكون نفوس بنً إسرابٌل ٌتموون به على   
 :(ٔ)وذكر أهل العلم فً معنى الـ}َسِكٌنَةٌ{ ألوال  

                                                           
 .2ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٓٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)٘)
 .4ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٖ٘/٘("صٗٙٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .4ٕٗ-2ٕٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .4ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
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ًّ علٌه السبلم   .(ٕ)أحدها : رٌح هفَافة لها وجه كوجه اإِلنسان ، وهذا لول عل
 ٖ()من ذهٍب من الجنة، كان ٌؽسل فٌه للوب األنبٌاء ، وهذا لول ابن عباسوالثانً : أنها طست 

بُِّكم( فٌحتمل لول  (٘)، ورّجحه الحافظ ابن حجر لاببل: " وأما التً(ٗ)والسدي ن رَّ فً لوله تعالى: )فٌِِه َسكٌنَة ّمِ
 .(2()ٙ)السدي وأبً مالن"

 (ٓٔ)وابن عباس فً أحد لولٌه (4()2)لاله مجاهدوالثالث : ولٌل: السكٌنة لها وجه كوجه الهر وجناحان. 
 نحوه فً احدلى الرواٌات. (ٔٔ)وأبن مالن

 .(ٕٔ)والرابع: ولٌل: بل هً رأس هرة مٌتة. لاله وهب بن منبه
 .(ٖٔ)الخامس: أنها روح من هللا تعالى ٌتكلم ، وهذا لول وهب بن منبه

 .(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)لول عطاء بن أبً رباحوالسادس : أنها ما ٌعرؾ من اآلٌات فٌسكنون إلٌها ، وهذا 
 .(5ٔ)، وابن عباس(ٙٔ)والسابع : أنها الرحمة ، وهو لول الربٌع ابن أنس

 .(2ٔ)والثامن : أنها الولار ، وهو لول لتادة
 .(4ٔ)والتاسع: أنها عصى موسى، لاله عكرمة

إتٌان التابوت تحمله المبلبكة هو تفسٌر )السكٌنة( بطمؤنٌنة الملب وسكٌنته؛ إذ أن  -وهللا أعلم-والراجح  
، وهو ما (ٔ)إلٌهم وفٌه بمٌة مما ترن آل موسى واَل هارون فٌه طمؤنٌنة لملوبهم وسكٌنة لنفوسهم، وهللا أعلم

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٕٖٙ/ ٘(:ص٘ٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٕٖ/٘(:ص52ٙ٘( اخرجه الطبري)ٖ)
 .2ٕٖ/٘(:ص54ٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 ( أي: السكٌنة. ٘)
، ٘٘/5( هو: أبو مالن ؼزوان الؽفاري الكوفً، تابعً ثمة، مشهور بكنٌته، توفً بعد المابة. انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: ٙ)

 . 55ٙ، تمرٌب التهذٌب له أٌضاً: ٕ٘ٗ/2تهذٌب التهذٌب البن حجر: 
؛ فٌحمل كل موضع وردت 5٘ٙ/2تً ذكرها فً الفتح: ، ٌرى الحافظ أن لفظ السكٌنة ممولة باالشتران على المعانً ال5٘ٙ/2( الفتح: 5)

فٌه على ما ٌلٌك به، والذي ٌلٌك بهذه اآلٌة ٌحتمل أن ٌكون لول السدي وأبً مالن، بؤن السكٌنة: طست من ذهب من الجنة ٌؽسل فٌها للوب 
. ولول السدي انظره فً: تفسٌر ابن أبً 5٘ٙ/2األنبٌاء، ولال أبو مالن: هً التً ألمى فٌها موسى األلواح والتوارة والعصا، انظر: الفتح: 

، ٕٓٗرلم:  4ٕٗ/ٖ: -تحمٌك: الحمٌد-، سنن سعٌد بن منصور2ٕٖ/٘، جامع البٌان للطبري: 4ٕٔ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم
عانً المرآن للنحاس: . وأما لول أبً مالن فانظره فً مٖٙٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 4ٕ٘-4ٕٗ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي: 

األلواح والتوراة والعصا(. وهو عند ابن -علٌه السبلم-إذ لال: )طست من ذهب ألمى فٌها موسى ٖٔ/ٕٓ، وعمدة الماري للعٌنً: ٕٔ٘/ٔ
 لكنه التصر على ذكر األلواح فمط.  5ٔ4ٕرلم:  4ٕٔ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-أبً حاتم

جعله الحافظ محتمبلً فً تؤوٌل اآلٌة ٌحتاج إلى نص نبوي صحٌح، وال ٌصح االعتماد فٌه على لول السدي  وال ٌخفى على أهل العلم بؤن ما
 وأبً مالن اللذٌن تلمفاه فٌما ٌبدو عن مسلمً أهل الكتاب ككعب األحبار ووهب بن منبه وأمثالهما. 

 .ٗٔٔ/ٔ. وانظر: تفسٌر مجاهد: 4ٙٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 :.5ٕٖ/٘(: ص:5ٕٙ٘أخرجه الطبري)( و4)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗ( لال ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .4ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٔٔ)
 .2ٕٖ/٘(:ص55ٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .4ٕٖ/٘(: 2ٓٙ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٖٔ)
 .4ٕٖ/٘(:2ٕٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)4ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٓٗ( أخرج ابن ابً حاتم )ٗٔ)
 .4ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٓٗابن أبً حاتم) ( أخرج٘ٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص2ٖٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)5ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٙٔ)
 .4ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص:2ٗٙ٘. وأخرجه الطبري)5ٓٗ/ٕ(:ص2ٕٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)2ٔ)
 .5ٓٗ/ٕ(:ص2ٖٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)4ٔ)
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لاله عطاء بن أبً رباح بؤن السكٌنة : من الشًء تسكن إلٌه النفوس من اآلٌات التً تعرفونها، وهو اختٌار 
لسكٌنة( فً كبلم العرب )الفعٌلة(، من لول المابل : سكن فبلن إلى كذا وكذا، الطبري، إذ ٌمول: "وذلن أن )ا

إذا اطمؤن إلٌه وهدأت عنده نفسه، فهو ٌسكن سكونا وسكٌنة، مثل لولن : عزم فبلن هذا األمر عزما 
 : (ٕ)وعزٌمة، و لضى الحاكم بٌن الموم لضاء ولضٌة، ومنه لول الشاعر 

 لمد أجن سكٌنة وولارا          هلل لبر ؼالها! ماذا ٌجن؟     
وإذا كان معنى )السكٌنة(ما وصفت ، فجابز أن ٌكون ذلن على ما لاله علً بن أبً طالب على ما روٌنا 
عنه ، وجابز أن ٌكون ذلن على ما لاله مجاهد على ما حكٌنا عنه ، وجابز أن ٌكون ما لاله وهب بن منبه 

ت تسكن إلٌهن النفوس ، وتثلج بهن الصدور، وإذا كان معنى وما لاله السدي ، ألن كل ذلن آٌات كافٌا
)السكٌنة(ما وصفنا ، فمد اتضح أن اآلٌة التً كانت فً التابوت ، التً كانت النفوس تسكن إلٌها لمعرفتها 

 (ٖ)بصحة أمرها ، إنما هً مسماة بالفعل وهً ؼٌره ، لداللة الكبلم علٌه"

ما رواه مسلم عن البراء لال:" دل على ما تسكن إلٌها النفوس، ومما ٌعضد بؤن السكٌنة أمر معنوي وت  
ٌِْن فَتَؽَشَّتْهُ َسَحابَةٌ فََجعَلَْت تَُدوُر وَ  تَْدنُو َوَجعََل فََرُسهُ َكاَن َرُجٌل ٌَْمَرأُ ُسوَرةَ اْلَكْهِؾ َوِعْنَدهُ فََرٌس َمْربُوٌط بَِشَطنَ

ا أَْصبََح أَتَى النَّ  لَْت ِلْلمُْرآِن"ٌَْنِفُر ِمْنَها فَلَمَّ ٌِْه َوَسلََّم فََذَكَر َذِلَن لَهُ فَمَاَل تِْلَن السَِّكٌنَةُ تَنَزَّ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ بِ
(ٗ)  . 

وفً حدٌث أبً سعٌد الخدري : أن أسٌد بن الحضٌر بٌنما هو لٌلة ٌمرأ فً مربده الحدٌث وفٌه : فمال   
 .(٘)ْلَمبَلبَِكةُ َكانَْت تَْستَِمُع لََن َولَْو لََرأَْت أَلَْصبََحْت ٌََراَها النَّاُس َما تَْستَتُِر ِمْنُهْم"رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " تِْلَن ا

لال المرطبً: فؤخبر ملسو هيلع هللا ىلص عن نزول السكٌنة مرة ، ومرة عن نزول المبلبكة ؛ فدل على أن السكٌنة كانت  
ع المبلبكة. وفً هذا حجة لمن لال إن السكٌنة روح أو شًء له روح ألنه ال فً تلن الظلة ، وأنها تنزل أبدا م

 .(ٙ)ٌصح استماع المرآن إال لمن ٌعمل ، وهللا أعلم"

 . (5)ولرأ أبو السمال : سكٌنة ، بفتح السٌن والتشدٌد، لال الزمخشري:"وهو ؼرٌب"
ا تََرَن َءاُل ُموَسى وَءالُ    [، ٌعنً:" وفٌه 2ٕٗهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمبلبَِكةُ {]البمرة: لوله تعالى : }َوبَِمٌِّةٌ ِممَّ

 .(2)أٌضاً بمٌة من آثار آل موسى وآل هارون تحمله المبلبكة"
لال ابن عباس: "فجاءت المبلبكة بالتابوت تحمله بٌن السماء واألرض وهم ٌنظرون إلى التابوت ،   

 .(4)حتى وضعته عند طالوت"
ابوت وما فٌه فً دار طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون، وسلموا الملن ولال السدي:"فؤصبح الت  

 .(ٓٔ)لطالوت"

                                                                                                                                                                                             
، لسان العرب البن 4ٕ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 4ٕٖ/ٔالسكٌنة فً اللؽة فً: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ( أنظر معنى ٔ)

، محاسن 5ٖ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 45ٖو 4ٖٖ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 22/ٖ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٖٕ٘ٓ/ٖمنظور: 
، تعلٌك محممً معالم التنزٌل للبؽوي: 5ٔٔ-5ٓٔات والموضوعات فً كتب التفسٌر ألبً شهبة: ، اإلسرابٌلٌٖ٘ٓ/ٖالتؤوٌل للماسمً: 

ٔ/ٕ44. 
 ، و أنشده ابن بري ألبً عرٌؾ الكلٌبً .ٖٖٓ/٘( البٌت من شواهد الطبري: ٕ)
 .ٖٖٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٗ٘/ٔ(:ص54٘( صحٌح مسلم)ٗ)
 . 4ٗ٘/ٔ(:ص54ٙ( صحٌح مسلم)٘)
 .4ٕٗ/ًٖ:( تفسٌر المرطبٙ)
 .4ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 . ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘(:صٓٙٙ٘( أخرجه الطبري)4)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص4ٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
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ولال الربٌع: "وكان موسى فٌما ذكر لنا، ترن التابوت عند فتاه ٌوشع بن نون، وهو فً البرٌة، فذكر   
 .(ٔ)لنا أن المبلبكة حملته من البرٌة حتى وضعته فً دار طالوت، فؤصبح التابوت فً داره"

 : (ٕ)ت ألوال أهل التفسٌر فً معنى )البمٌة(، وذكروا فٌها أوجهاوتعدد  
 (4)ولتادة (2)والسدي (5)وروي عن عكرمة (ٙ()٘()ٗ)األلواح. لاله ابن عباس  (ٖ)أحدها : أن البمٌة: رضاض

 نحو ذلن.
 .(ٓٔ)والثانً : أنها: العلم والتوراة ، وهو لول عطاء

 .(ٕٔ()ٔٔ)وهو لول الضحانوالثالث : أنها: الجهاد فً سبٌل هللا ، 
 والرابع : أنها: التوراة وشًء من ثٌاب موسى ، وهو لول الحسن .

، (ٗٔ()ٖٔ)والخامس: أنها:ثٌاب موسى وثٌاب هارون ولوحان من التوراة، والمن. لاله أبو صالح
 .(ٙٔ)وعطٌة بن سعد

 .(2ٔ()5ٔ)السادس: أنها: العصا والنعبلن. لاله الثوري
 .(4ٔ)العصا وحدها. لاله وهب بن منبه السابع: أنها:

لال ابن عطٌة: " والصحٌح أن التابوت كانت فٌه أشٌاء فاضلة من بماٌا األنبٌاء وآثارهم فكانت   
النفوس تسكن إلى ذلن وتؤنس به وتموى فالمعهود أن هللا ٌنصر الحك واألمور الفاضلة عنده والسكٌنة على 

 .(ٕٓ)عزم عزٌمة ولطع لطٌعة" هذا فعٌلة مؤخوذة من السكون كما ٌمال
ولال الطبري: "وجابز أن ٌكون تلن البمٌة : العصا ، وكسر األلواح ، والتوراة ، أو بعضها ،   

والنعلٌن ، والثٌاب ، والجهاد فً سبٌل هللا وجابز أن ٌكون بعض ذلن ، وذلن أمر ال ٌدرن علمه من جهة 
ر ٌوجب عنه العلم. وال خبر عند أهل اإلسبلم فً ذلن االستخراج وال اللؽة ، وال ٌدرن علم ذلن إال بخب

للصفة التً وصفنا. وإذ كان كذلن ، فؽٌر جابز فٌه تصوٌب لول وتضعٌؾ آخر ؼٌره ، إذ كان جابزا فٌه ما 
 .(ٕٔ)للنا من المول"

                                                           
 .5ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٓٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ، و النكت والعٌون: 5ٔٗ-5ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٕ)
 .ٕٖ/ ً٘ء: فتاته تاج العروس (رضاض الشٖ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص2٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 . 5ٓٗ/ٕ(:ص2ٕٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)٘)
 .ٖٖٖ/٘(: ص/42ٙ٘( وفً رواٌة اخرى اخرج الطبري)ٙ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص 4ٕٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٖٔ/٘(:ص4ٓٙ٘( أخرجه الطبري)2)
 .ٖٖٔ/٘(:24ٙ٘(، و)22ٙ٘( أخرجه الطبري)4)
 .ٖٖٗ/٘(:ص:44ٙ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5ٔٗ/ٕ(:ص25ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص5ٓٓ٘( واخرجه الطبري)ٕٔ)
 .5ٓٗ/ٕ(::ص2ٕٙٗ(، و)2ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖٔ)
 .ٕٖٖ/٘(:ص4ٗٙ٘( واخرجه الطبري)ٗٔ)
 .5ٔٗ/ٕ(:ص22ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .ٕٖٖ/٘(:ص4٘ٙ٘الطبري)( أخرجه ٙٔ)
 .ٖٖٖ/ ٘(:ص4ٙٙ٘( أخرجه الطبري)5ٔ)
 .5ٔٗ/ٕ(:ص22ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)2ٔ)
 .ٖٖٖ/ ٘(:ص45ٙ٘( أخرجه الطبري)4ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٓ)
 .ٖٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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 :(ٔ)[ على لولٌن2ٕٗواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}آُل ُموسى َوآُل هاُروَن{]البمرة:  
لالوا: األنبٌاء من بنى ٌعموب بعدهما، ألن عمران هو ابن لاهث بن الوى بن ٌعموب فكان أوالد أحدهما: 
 ٌعموب آلهما.

 والثانً: ولٌل: مما تركه موسى وهرون. واآلل ممحم لتفخٌم شؤنهما.
ذلن [، اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة حمل المبلبكة 2ٕٗولوله تعالى:}تَْحِملُهُ اْلْمبلَبَِكةُ{]البمرة:   

 :(ٕ)التابوت، على لولٌن
، وابن (ٖ)األول: لٌل: تحمله المبلبكة بٌن السماء واألرض ، حتى تضعه بٌن أظهرهم. لاله ابن عباس

 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والسدي(ٗ)زٌد
، ووهب (2)، ولتادة(5)الثانً: ولال آخرون : معنى ذلن : تسوق المبلبكة الدواب التً تحمله. لاله الثوري

 .(4)بن منبه
}تَْحِملُهُ اْلْمبلَبَِكةُ{، ولو لال تؤتً به  والراجح هو المول األول، ألن ظاهر اللفظ ٌدل علٌه، إذ لال تعالى:  

المبلبكة، لجاز المول الثانً، لال الطبري: "ألن " الحمل " المعروؾ ، هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما 
ة أن ٌمال " حمله " بمعنى معونته الحامل، وبؤن حمله حمل ، فؤما ما حمله على ؼٌره وإن كان جابزا فً اللؽ

كان عن سببه فلٌس سبٌله سبٌل ما باشر حمله بنفسه ، فً تعارؾ الناس إٌاه بٌنهم. وتوجٌه تؤوٌل المرآن إلى 
 .(ٓٔ)األشهر من اللؽات ، أولى من توجٌهه إلى األنكر، ما ُوجد إلى ذلن سبٌل"

 :(ٔٔ)م على لولٌنواختلفوا أٌن كان لبل أن ٌرد إلٌه  
 ، كان فً أٌدي العمالمة ، ؼلبوا علٌه بنً إسرابٌل.(ٖٔ)، ووهب بن منبه (ٕٔ)األول: لال ابن عباس 

 :  كان فً برٌّة التٌه ، َخلَّفَه هنان ٌوشع بن نون.(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)الثانً: ولال لتادة
والراجح هو المول االول، " وذلن أن هللا تعالى ذكره لال مخبرا عن نبٌه فً ذلن الزمان لوله لمومه   

من بنً إسرابٌل : " إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم التابوت " ، و " األلؾ والبلم " ال تدخبلن فً مثل هذا من األسماء 
د علم بذلن أن معنى الكبلم : إن آٌة ملكه إال فً معروؾ عند المتخاطبٌن به. ولد عرفه المخبر والمخبر. فم

أن ٌؤتٌكم التابوت الذي لد عرفتموه ، الذي كنتم تستنصرون به ، فٌه سكٌنة من ربكم. ولو كان ذلن تابوتا من 
التوابٌت ؼٌر معلوم عندهم لدره ومبلػ نفعه لبل ذلن ، لمٌل : إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم تابوت فٌه سكٌنة من 

 .(ٙٔ)ربكم"

                                                           
 .4ٕٗ-4ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 وما بعدها. ٖٖٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٖ٘/٘(:ص5ٓٔ٘جه الطبري)( اخرٖ)
 .ٖٖ٘/٘(:ص:5ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 . ٖٖ٘/٘(:ص5ٖٓ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/٘(:ص5ٓٗ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٖٙ/٘(:5ٓ٘٘( أخرجه الطبري)5)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص4ٕٓٗ( أخرجه فً تفسٌره)2)
 .ٖٖٙ/٘(:ص5ٓٙ٘( أخرجه الطبري)4)
 .5ٖٖ-ٖٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٖٙٔ/٘تفسٌر الطبري:  ( انظر:ٔٔ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘(:ص:ٓٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .4ٖٔ-5ٖٔ/٘(:ص2٘ٙ٘( اخرجه الطبري)ٖٔ)
 . ٕٖٗ/٘(:صٕٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٕٖٗ/٘(:صٖٙٙ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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 .(ٔ)الزمخشري: "ولرئ : }ٌحمله{، بالٌاء"لال   
[، " أي إِن فً نزول التابوت لعبلمة واضحة أّن هللا 2ٕٗلوله تعالى:} إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً لَُكْم{]البمرة:   

 .(ٕ)اختاره لٌكون ملكاً علٌكم"
 .(ٖ)عن سعٌد بن جبٌر، "فً لول هللا: }ذلن{ ٌعنً: هذا"  
 .(ٗ)لن آلٌة{ لال:عبلمة"عن ابن عباس: "}إن فً ذ  
 .(٘)و لال دمحم بن إسحاق :"}إن فً ذلن آلٌة لكم{، أي: رسول هللا إلٌكم إن كنتم مإمنٌن"  
 .(ٙ)لال ابن كثٌر: " أي : على صدلً فٌما جبتكم به من النبوة ، وفٌما أمرتكم به من طاعة طالوت"  
 .(5)، أي: "إِن كنتم مإمنٌن باهلل والٌوم اآلخر"[2ٕٗلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة:   
 .(2)وروي عن سعٌد فً لول هللا }مإمنٌن{ لال: "مصدلٌن"  
لال الطبري: " أن نبٌه أشموٌل لال لبنً إسرابٌل : إن فً مجٌبكم التابوت فٌه سكٌنة من ربكم وبمٌة   

ٌعنً : لعبلمة لكم وداللة ، أٌها الناس ، على مما ترن آل موسى وآل هارون حاملته المبلبكة " آلٌة لكم " ، 
صدلً فٌما أخبرتكم : أن هللا بعث لكم طالوت ملكا ، أن كنتم لد كذبتمونً فٌما أخبرتكم به من تملٌن هللا إٌاه 
علٌكم ، واتهمتمونً فً خبري إٌاكم بذلن " إن كنتم مإمنٌن " ، ٌعنً بذلن : إن كنتم مصدلً عند مجًء 

 .(4)تمونٌها على صدلً فٌما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه"اآلٌة التً سؤل
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده، حٌث ٌإٌد األمور باآلٌات لتموم الحجة؛ لموله  - ٔ
لمكذبٌن، تعالى: } ولال لهم نبٌهم إن آٌة ملكه {؛ ولو شاء هللا عّز وجّل لفعل ما ٌفعل بدون آٌة، وانتمم من ا

والمستكبرٌن؛ ولكن من رحمته عّز وجّل أنه ٌبعث باآلٌات حتى تطمبن الملوب، وحتى تموم الحجة؛ ولهذا ما 
من رسول أرسل إال أوتً ما على مثله ٌإمن البشر؛ وحصول اآلٌات حكمة ظاهرة؛ ألنه لو خرج رجل من 

وا ما أنهاكم عنه؛ وإال فإن دماءكم وأموالكم افعلوا ما آمركم به، واترك»بٌننا، ولال: أنا رسول هللا إلٌكم: 
؛ فإنه ال ٌطاع؛ ولكن من رحمة هللا عّز وجّل، وحكمته أن جعل للرسل آٌات حتى تموم الحجة، «حبلل لً

 وٌستجٌب الناس.
حٌث كان هذا التابوت مشتمبلً على ما تركه آل  ومن فوابد اآلٌة: ما فً التابوت من اآلٌات العظٌمة، - ٕ

ً سكٌنة للموم تسكن إلٌه نفوسهم، وللوبهم، موسى، وآ ل هارون من العلم، والحكمة من وجه؛ وكان أٌضا
 وٌزدادون لوة فً مطالبهم.

ومنها: أن للسكٌنة تؤثٌراً على الملوب؛ لموله تعالى: } فٌه سكٌنة من ربكم {؛ وتؤمل كٌؾ أضافه إلى  - ٖ
وم؛ والسكٌنة إذا نزلت فً الملب اطمؤن اإلنسان، ربوبٌته إشارة إلى أن فً ذلن عناٌة خاصة لهإالء الم

 وارتاح، وانشرح صدره ألوامر الشرٌعة، ولَبِلها لبوالً تاماً.

                                                           
 .4ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٕ)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص4ٕٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖ)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص4ٕٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص:4ٖٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)٘)
 .2ٙٙ-5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٙٙ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص:4ٕٗٗحاتم)( أخرجه ابن ابً 2)
 .5ٖٖ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
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ومنها: إثبات المبلبكة؛ لموله تعالى: } تحمله المبلبكة {؛ وفً لوله تعالى: } المبلبكة { دلٌل على أن  - ٗ
 التابوت كبٌر.

 المإمن؛ لموله تعالى: } إن فً ذلن آلٌة لكم إن كنتم مإمنٌن {.ومنها: أن اآلٌات إنما ٌنتفع بها  - ٘
ومنها: تؤكٌد الشًء بؤدوات التؤكٌد، والتكرار؛ وهنا فً هذه اآلٌة اجتمع التكرار، واألدوات؛ فموله  - ٙ

بالتكرار؛ وأكد تعالى: } إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم التابوت {، ثم لوله تعالى: } إن فً ذلن آلٌة لكم {: فهذا أكد 
 أٌضاً بـ} إن {، والبلم: } إن فً ذلن آلٌة لكم {: فهذا أكد باألدوات.

ومنها: فضٌلة اإلٌمان، وأن اإلٌمان أكبر ما ٌكون تؤثٌراً فً االنتفاع بآٌات هللا عّز وجّل؛ لموله  - 5
 تعالى: } إن فً ذلن آلٌة لكم إن كنتم مإمنٌن {.

ً لكتاب هللا سبحانه وتعالى، وسنّة رسوله ومنها: أن اإلنسان إذا ازدا - 2 ً ازداد فهما صلى هللا -د إٌمانا
؛ ألن الشًء إذا علك على وصؾ فإنه ٌزداد بزٌادة ذلن الوصؾ، وٌنمص بنمصانه؛ فكلما تم -علٌه وسلم

 اإلٌمان كان انتفاع اإلنسان بآٌات هللا أكثر، وفهمه لها أعظم.
تعالى: } تحمله المبلبكة {؛ وأما لول من ٌمول: إنهم عمول فمط؛ أو  ومنها: أن المبلبكة أجسام؛ لموله - 4

أنهم أرواح، ولٌس لهم أجسام فمول ضعٌؾ؛ بل باطل؛ ألن هللا تعالى ٌمول: }جاعل المبلبكة رسبلً أولً 
ه ستمابة جناح التً خلك علٌها ل -أو على صورته  -[ ؛ والنبً ملسو هيلع هللا ىلص رأى جبرٌل على خلمته ٔأجنحة{ ]فاطر: 

 .(ٔ)لد سد األفك
 المرآن

َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي َوَمنْ  ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد لَاَل إِنَّ َّللاَّ لَْم يَْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمنِّي  }فَلَمَّ
ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ لَالُوا ََل َطالَةَ لَنَا إَِلَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إِ  َلَّ لَِليًَل ِمْنُهْم فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة لَِليلٍَة َؼلَبَْت فِ  ُ َمَع  ئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن َّللاَِّ اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه لَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمََللُو َّللاَّ َوَّللاَّ
ابِِريَن )  [2ٕٗ({ ]البمرة : 2ٕٗالصَّ

 التفسٌر:
فلما خرج طالوت بجنوده لمتال العمالمة لال لهم: إن هللا ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه؛ 
لٌتمٌَّز المإمن من المنافك، فمن شرب منكم من ماء النهر فلٌس منً، وال ٌصلح للجهاد معً، ومن لم ٌذق 

فإنه منً؛ ألنه مطٌع ألمري وصالح للجهاد، إال َمن ترخَّص واؼترؾ ُؼْرفة واحدة بٌده فبل لوم علٌه. الماء 
فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء، وأفرطوا فً الشرب منه، إال عدًدا للٌبل منهم صبروا على العطش 

وهم -النهر هو والملة المإمنة معه والحر، واكتفوا بؽُْرفة الٌد، وحٌنبذ تخلؾ العصاة. ولما عبر طالوت 
ثبلثمابة وبضعة عشر رجبل لمبللاة العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدَّتهم، لالوا: ال لدرة لنا الٌوم بجالوت 
رون إخوانهم باهلل ولدرته لابلٌن: كم من جماعة للٌلة  وجنوده األشداء، فؤجاب الذٌن ٌولنون بلماء هللا، ٌَُذّكِ

ذن هللا وأمره جماعة كثٌرة كافرة باؼٌة. وهللا مع الصابرٌن بتوفٌمه ونصره، وحسن مإمنة صابرة، ؼلبت بإ
 مثوبته.
ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد {]البمرة:   [، أي:" أي فلما خرج طالوت من البلد ٌصحبه 4ٕٗلوله تعالى:}فَلَمَّ

 . (ٔ)هإالء الجند"
 .(ٕ)لال الزمخشري: فلما " انفصل عن بلده بالجنود"  

                                                           
، وصحٌح مسلم 2٘2ٗسورة النجم، باب )لمد رأى من آٌات ربه الكبرى(، حدٌث رلم  ٖ٘، كتاب التفسٌر، ٘ٔٗراجع البخاري ص (ٔ)

 .5ٗٔ[ 2ٕٓ] ٕٖٗ: معنى لول هللا عز وجل: )ولمد رءاه نزلة أخرى...(، حدٌث رلم 55، كتاب اإلٌمان، باب 5ٓ2ص
 .4ٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .4ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
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 .(ٔ)لال البؽوي: "أي خرج بهم"  
أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن دمحم بن كعب المرظً، لال: فسار طالوت بالجنود إلى جالوت، ٌعنً   

 .(ٕ)لوله: }فلما فصل طالوت بالجنود{"
ولال السدي:" ٌعنً لوله: }فلما فصل طالوت بالجنود{ لال: فخرجوا معه، وهم ثمانون ألفا، وكان   

من أعظم الناس وأشدهم بؤسا، فخرج ٌسٌر بٌن ٌدي الجند فبل ٌجتمع إلٌه أصحابه، حتى ٌهزم هو، جالوت 
 .(ٖ)من لمً"

. لال المرطبً: " فصلت الشًء فانفصل ، أي (ٗ)ولوله} فََصَل{، ٌعنً: " شخص بالجند ورحل بهم"  
 .(٘)لطعته فانمطع"

من الجند ، أي األرض الؽلٌظة ثم ٌمال : لكل مجتمع  لال الراؼب: " الجند: ٌمال للعسكر اعتباراً بالؽلظة
 .(5)"(ٙ)جند ، نحو : "األرواح جنود مجندة.."

روي "عن وهب بن منبه لال : خرج بهم طالوت حٌن استوسموا له ، ولم ٌتخلؾ عنه إال كبٌر ذو علة ، 
 .(2)أو ضرٌر معذور ، أو رجل فً ضٌعة ال بد له من تخلؾ فٌها"

: "لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون ، وسلموا ملن طالوت ، فخرجوا معه وهم  وعن السدي لال  
 .(4)ثمانون ألفا"

َ ُمْبتَِلٌُكْم بِنََهٍر{]البمرة:    .(ٓٔ)[، أي: " أي مختبركم به"4ٕٗلوله تعالى:} لَاَل إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)لال النسفً: أي: مختبركم لٌتمٌز المحمك فً الجهاد من المعذر"  
 .(ٕٔ)"-وهو أعلم  -لال البؽوي: لال: إن هللا "مختبركم لٌرى طاعتكم   
عن لتادة فً لول هللا تعالى : " }إن هللا مبتلٌكم بنهر{، لال : إن هللا ٌبتلً خلمه بما ٌشاء ، لٌعلم من   

 .(ٖٔ)ٌطٌعه ممن ٌعصٌه"
 .(ٗٔ)وعن ابن عباس: }إن هللا مبتلٌكم بنهر{ ٌمول: بالعطش"  
طالوت لال ذلن، "ألنهم شكوا إلى طالوت للة المٌاه بٌنهم وبٌن عدوهم ، وسؤلوه أن ٌدعو  ولٌل : إن  

هللا لهم أن ٌجري بٌنهم وبٌن عدوهم نهرا ، فمال لهم طالوت حٌنبذ ما أخبر عنه أنه لاله من لوله :} إن هللا 
 .(٘ٔ)مبتلٌكم بنهر{"

لالوا : إن المٌاه ال تحملنا ، فادع هللا لنا روي عن وهب بن منبه لال : "لما فصل طالوت بالجنود   
 .(ٔ)ٌجري لنا نهرا! فمال لهم طالوت : }إن هللا مبتلٌكم بنهر{ اآلٌة"

                                                           
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص4ٕٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٗ/ٕ(:ص4ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٖٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٓ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 . من حدٌث أبً هرٌرة.ٖٕٔٓ/ٗ(:ص2ٖٕٙ( صحٌح  مسلم)ٙ)
 .ٔٔ٘/ٔتفسٌر الراؼب االصفهانً: ( 5)
 .4ٖٖ/٘(:ص5ٓ5٘( اخرجه الطبري)2)
 .4ٖٖ/٘(:ص5ٓ2٘( أخرجه الطبري)4)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص42ٕٗ، واخرجه ابن ابً حاتم)4ٖٖ/٘(:ص5ٓ4٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص45ٕٗم)( أخرجه ابن ابً حاتٗٔ)
 .ٖٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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َ ُمْبتَِلٌُكْم{ وأن هللا أوحى إلٌه بذلن  لال المرطبً: " استدل من لال أن طالوت كان نبٌا بموله : }إنَّ َّللاَّ
لهم. ومن لال لم ٌكن نبٌا لال : أخبره نبٌهم شموٌل بالوحً حٌن أخبر وألهمه ، وجعله اإللهام ابتبلء من هللا 

 . (ٕ)طالوت لومه بهذا ، وإنما ولع هذا االبتبلء لٌتمٌز الصادق من الكاذب"
 :(ٖ)ولد اختلفوا فً )النهر( على ثبلثة ألوال

ًَ عن ابن عباس  األردن وفلسطٌن.: أنه نهر بٌن (5)وعكرمة (ٙ)ولتادة (٘)والربٌع (ٗ)األول: ُحِك
 .(4()2)لال ابن كثٌر:" وهو نهر الشرٌعة المشهور"

 .(ٔٔ)وأحد لولً ابن عباس (ٓٔ)والثانً: ولٌل إنه نهر فلسطٌن.  وهو لول السدي
 .(ٕٔ)والثالث: ولٌل هو نهر األردن. لاله ابن شوذب وهو أحد رواٌات ابن عباس

للة المٌاه بٌنهم وبٌن عدوهم ، وسؤلوه أن ٌدعو هللا وفً سبب ابتبلءهم بالنهر لٌل: أنهم شكوا إلى طالوت 
لهم أن ٌجري بٌنهم وبٌن عدوهم نهرا، روي عن " وهب بن منبه لال : لما فصل طالوت بالجنود لالوا : إن 

 .(ٖٔ)المٌاه ال تحملنا ، فادع هللا لنا ٌجري لنا نهرا! فمال لهم طالوت :}إن هللا مبتلٌكم بنهر{اآلٌة"
 .(ٗٔ)[، "أي من شرب منه فبل ٌصحبنً"4ٕٗفََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلٌََس ِمنًِّ{]البمرة:لوله تعالى:} 

 .(٘ٔ)لال المرطبً: " أي لٌس من أصحابً فً هذه الحرب ، ولم ٌخرجهم بذلن عن اإلٌمان"  
 .(ٙٔ)لال الماوردي: " أي: لٌس من أهل والٌتً"  
 .(5ٔ)لال البؽوي: " أي لٌس من أهل دٌنً وطاعتً"  

                                                                                                                                                                                             
 . ٖٓٗ/٘(:ص5ٔٓ٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 وما بعدها. 4ٖٖ/٘(  انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص5ٔٗ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص5ٕٔ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٓٗ/٘(:ص5ٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .5ٖٗ/ٕ(:صٕٔٓ٘حاتم)( لال ابن ابً 5)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
المادم  بانٌاس وٌتكون عند التماء ثبلثة روافد هً كم ٖٓٙوطول سهله حوالً  كم ٕٔ٘، ٌبلػ طوله حوالً ببلد الشام (نهر ٌمر ف4ً)

تً ال بحٌرة طبرٌة الذي ٌصب فً مشكبل نهر األردن العلوي، لبنان المادم من والحاصبانً فلسطٌن لًالمادم من شما واللدانسورٌا من
ر وبحٌرات أخرى مهمة، وعند خروجه من بحرٌة طبرٌة ٌكون ولد كون هذا الشك عدة بحا .الوادي المتصدع الكبٌر تكونت جراء حدوث

فلسطٌن  ، وٌفصل النهر بٌنوجالوت ووادي كفرنجة ونهر الزرلاء نهر الٌرموننهر األردن السفلً وٌصب فٌه أٌضا روافد
 .المعروفة بملوحتها العالٌة المٌتالبحر  إلى ان ٌصب فً مٌاه واألردن التارٌخٌة

فً منطمة الٌرمون  والمسلمٌن الروم بٌن معركة الٌرمون ولد دارت فً تلن المنطمة معارن كثٌرة على ضفاؾ نهر األردن مثل 
بٌن الجٌش األردنً والجٌش كمعركة الكرامة والتً أنتصر فٌها المسلمٌن. وحدٌثا فً الثلث األخٌر من المرن العشرٌن أحداث األردن شمال

 .اإلسرابٌلً وانتصر فٌها األردنٌون
( ولال: رجال 4ٖٗ/5ولد روى البزار بسند حسن والطبرانً وابن مندة فً كتاب معرفة الصحابة، وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد )

ٌْن بن صرٌم الس لتماتلن المشركٌن حتى ٌماتل بمٌتكم الدجال، على نهر األردن أنتم » :كونً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالبزار ثمات، عن نَُه
 .«شرلٌه وهم ؼربٌه

 . ٖٔٗ/٘(:ص:5ٔٙ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 . ٖٔٗ/٘(:ص5ٔ٘٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)

 .5ٖٗ/ٕ(:ص44ٕٗوأخرجه ابن أبً حاتم)
 .5ٖٗ/ٕ(:صٕٓٓ٘حاتم)( أخرجه ابن ابً ٕٔ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص5ٔٓ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 . ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٙٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5ٔ)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 .(ٔ)لال المرطبً: " }شرب{، لٌل: معناه كرع"  
أي لٌس من أصحابنا وال على طرٌمتنا وهدٌنا، لال  (ٕ)ولد ورد فً الحدٌث "من ؼشنا فلٌس منا"  

 : (ٖ)نابؽة الذبٌانً
 إذا حاولت فً أسد فجورا        فإنً لست منن ولست منً

 :(ٗ)ولول الشاعر
 لم أطعم نماخاً وال بردا شبت النساء سواكم       وإن فإن شبت حرمت

 .(٘) وهذا كثٌر فً كبلم العرب ؛ ٌمول الرجل البنه إذا سلن ؼٌر أسلوبه : لست منً
[،" أي: من لم ٌشرب منه ولم ٌذله فإِنه من جندي 4ٕٗلوله تعالى:} َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمنًِّ{]البمرة:   

 .(ٙ)الذٌن ٌماتلون معً"
ومن لم ٌذق ماء ذلن النهر فهو منً، ٌمول: هو من أهل والٌتً وطاعتً ، والمإمنٌن  لال الطبري:"  

 .(5)باهلل وبلمابه"
لال الماسمً: " أي لم ٌذله. من :طعم كعلم الشًء، إذا ذاله مؤكوال كان أو مشروبا، وفً إٌثاره على   

 .(4) (2))لم ٌشربه( إشعار بؤنه محظور تناوله ولو مع الطعام"
[، " أي لكن من اؼترؾ للٌبلً من الماء لٌبلَّ 4ٕٗتعالى:} إاِلَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بٌَِِده{]البمرة:لوله   

 .(ٓٔ)عطشه وٌنمع ؼلته فبل بؤس بذلن"
 .(ٔٔ)لال الطبري:"ومن لم ٌطعم ماء ذلن النهر،إال ؼرفة ٌؽترفها بٌده ، فإنه منً"  

. (ٕٔ)وأجزأ من اؼترؾ ؼرفة بٌده، وانمطع عنه العطش"عن ابن عباس :"}إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده{ 
 .(ٖٔ)وروي عن السدي، نحو ذلن"

وأخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن الحسن، لوله: }إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده{، لال: فً تلن الؽرفة، ما   
 .(ٗٔ)شربوا وسموا دوابهم"

 .(٘ٔ)ولال أبو عمرو: )الؽرفة(: تكون من المرلة والؽرفة بالٌد"  
 :(ٔ) [4ٕٗولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:} إاِلَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بٌَِِده{]البمرة:  

                                                           
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ، من حدٌث أبً هرٌرة.44/ٔ(:ص:ٔٓٔ( صحٌح مسلم)ٕ)
 . ٕٕ٘/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 4ٕٓ/ٕ. والكتاب: 44ٔ( دٌوانه: ٖ)
 . والنماخ: الماء العذب، والبرد: النوم.4ٖٙ/ٗ، وشواهد الكشاؾ: ٗٙ، واألضداد:4ٓٔ( البٌت للعرجً، وهو فً دٌوانه: ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر المطربً: ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .2ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
مرطبً: " دل على أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان لوتا لبمابه والتٌات األبدان به فوجب أن ٌجري فٌه الربا ، لال ابن العربً : ( لال ال4)

وهو الصحٌح من المذهب. لال أبو عمر لال مالن : ال بؤس ببٌع الماء على الشط بالماء متفاضبل وإلى أجل ، وهو لول أبً حنٌفة وأبً 
 بن الحسن : هو مما ٌكال وٌوزن ، فعلى هذا المول ال ٌجوز عنده التفاضل ، وذلن عنده فٌه ربا ؛ ألن علته فً الربا ٌوسؾ. ولال دمحم

ً: الكٌل والوزن. ولال الشافعً : ال ٌجوز بٌع الماء متفاضبل وال ٌجوز فٌه األجل ، وعلته فً الربا أن ٌكون مؤكوال جنسا".]تفسٌر المرطب
ٖ/ٕٕ٘.] 
 .ٕٗٔ/ٔلتفاسٌر: ( صفوة آٔ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٗٗ/ٕ(:صٕٗٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٔ)
 .5ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٓ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .5ٗٗ/ٕ(:ص5ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
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 األولى: لرأ نافع ، وابن كثٌر ، وأبو عمرو بالفتح} َؼْرفَةً{. 
 الثانٌة: ولرأ البالون }ُؼْرفَةً{ بالضم.

ة( بالفتح اسم للفعل، لال الكسابً: والفرق بٌنهما أن )الؽُرفة( بالضم اسم للماء المشروب ، و)الؽَرف  
"الؽرفة بالضم الذي ٌحصل فً الكؾ من الماء إذا ؼرؾ ، والؽرفة : بالفتح االؼتراؾ فالضم اسم والفتح 

 .(ٕ)مصدر"
لال الراؼب: " والؽرؾ تناول الماء ، وٌمال للمعترؾ ؼرفة ، وللمرة ؼرفة ، والؽرٌؾ الماء   

ع ، فسمً العلٌة ؼرفة تشبٌهاً بالمؽترؾ ، وبهذا النظر سمً مشربة ، المعرض لبلؼتراؾ ، وتصور منه الرف
 .(ٖ)وسمً الؽمام مادام عرفه كؤنه لرطوبته معترؾ"

لال المرطبً: " االؼتراؾ : األخذ من الشًء بالٌد وبآلة ، ومنه المؽرفة ، والؽَرؾ مثل االؼتراؾ.. 
لكفٌن. ولال بعضهم : كبلهما لؽتان بمعنى واحد. ولال ولال بعض المفسرٌن: الؽَرفة بالكؾ الواحد والؽُرفة با

 :  (ٗ)علً رضً هللا عنه : األكؾ أنظؾ اآلنٌة ، ومنه لول الحسن
 ال ٌدلفون إلى ماء بآنٌة         إال اؼترافا من الؽدران بالراح

 .(٘)الدلٌؾ : المشً الروٌد"
[، " أي شرب الجٌش منه إاِل فبة للٌلة صبرت 4ٕٗ{]البمرة:لوله تعالى:} فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهمْ   

 .(ٙ)على العطش"
 .(5)لال الماسمً: أي: شربوا "إلى حد االرتواء"

روي عن لتادة : " }فمن شرب منه فلٌس منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده   
أما الكفار فجعلوا ٌشربون فبل ٌروون ، وأما فشربوا منه إال للٌبل منهم{، فشرب الموم على لدر ٌمٌنهم. 

 .(2)المإمنون فجعل الرجل ٌؽترؾ ؼرفة بٌده فتجزٌه وتروٌه"
وعن الربٌع : " }فمن شرب منه فلٌس منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده فشربوا 

ه إال للٌبل منهم ٌعنً المإمنٌن منهم. منه إال للٌبل منهم{، ٌعنً المإمنٌن منهم، وكان الموم كثٌرا ، فشربوا من
 .(4)كان أحدهم ٌؽترؾ الؽرفة فٌجزٌه ذلن وٌروٌه"

 واختلفوا فً )الملٌل( الذٌن لم ٌشربوا على لولٌن:   
 .(ٓٔ)األول: فمال السدي : "كانوا أربعة آالؾ"

 .(ٔٔ)الثانً: ولال سعٌد بن جبٌر: "ثبلثمابة وبضعة عشر" 

                                                                                                                                                                                             
 .5ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٔٔ٘/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر ٖ)
 . ٖٖ٘/ٔ، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٗٙٔ( هو أبو نواس، والبٌت فً دٌوانه: ٗ)
 .ٖٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٖٖٗ/٘(:ص5ٔ5٘( أخرجه الطبري)2)
. 
 .ٖٗ/٘(:ص 5ٔ4٘( أخرجه الطبري)4)

 .5ٗٗ/ٕ(:ص4ٕٓ٘ابن ابً حاتم)وفً رواٌة 
 .5ٖٗ/ٕ(:صٕٕٓ٘. وابن ابً حاتم)ٖٗٗ/٘(:ص5ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٓٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
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ٌدل علٌه ما روي "عن البراء لال : كنا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نتحدث أن عدة والمول الثانً هو الصحٌح، 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذٌن جاوزوا معه النهر ولم ٌجاوز معه إال مإمن بضعة عشر 

 .(ٔ)وثبلثمابة"
ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذٌَن َءاَمنُوا َمعَهُ{]البمرة:   [، " أي: لما اجتاز النهر مع الذٌن 4ٕٗلوله تعالى:} فَلَمَّ

 .(ٕ)صبروا على العطش والتعب"
روي عن ابن عباس: "}فلما جاوزه هو والذٌن آمنوا معه{، لال: فبرأ الذٌن شربوا من اإلٌمان، وأثبت   

 .(ٖ)الذٌن اؼترفوا بؤٌدٌهم، فؤثبت لهم اإلٌمان"
 .(ٗ)معه النهر من لم ٌشرب جملة"لال المرطبً: " وأكثر المفسرٌن : على أنه إنما جاز   
لال الراؼب: " وجوز الطرٌك وسطه ، و )جاز منه( كؤنه عبر الجوز ، فكثر حتى صار الجاٌز لما   

ال ٌكره ، وعلى نحوه لٌل سابػ ، وهو من ساغ الطعام فً الحلك ، وجاوز ، وتجاوز استعٌر له هذا 
 .(٘)البناء"
[، ٌعنً: لال فرٌك منهم: "ال لدرة 4ٕٗنَا الٌَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة:لوله تعالى:} لَالُوا الَ َطالَةَ لَ   

 .(ٙ)لنا على لتال األعداء مع لابد جٌشهم جالوت فنحن للة وهم كثرة كاثرة"
 .(5)لال الماسمً: " ألنه سلبت شجاعتهم"  
الٌوم بجالوت وجنوده وكان  روي " عن السدي لال: فنظروا إلى جالوت، رجعوا ولالوا: ال طالة لنا  

جالوت من أعظم الناس وأشدهم بؤسا، فخرج ٌسٌر بٌن ٌدي الجند، فبل ٌجتمع إلٌه أصحابه، حتى ٌهزم هو 
 .(2)من لمً"

 .(4)وعن الربٌع، لال: "فجاء جالوت فً عدد كثٌر وعدة"  
 :(ٓٔ) [4ٕٗلُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة:ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن لالوا:}الَ َطالَةَ لَنَا الٌَْوَم بَِجا  

 .(ٖٔ)، وابن زٌد (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدهما : أنه لال ذلن َمْن للّت بصٌرته من المإمنٌن ، وهو لول الحسن
والثانً : ولٌسوا ممن شهد لتال جالوت وجنوده ، ألنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه لمتال عدو 

 .(٘ٔ)، والسدي (ٗٔ)أمر هللا لشربهم من النهر، وهو لول ابن عباس هللا جالوت ومن معه ، وهم الذٌن عصوا

                                                           
(:عن ؼنٌم بن لٌس، لال ٕٗٔ٘.  وذكر ابن أبً حاتم وجهٌن آخرٌن: )4ٕٓ/  5(رواه البخاري فً المؽازي : باب : عدة أصحاب بدر: ٔ)

 تم الٌوم على عدة أصحاب طالوت، ٌوم جالوت. لال: كم كنتم؟ لال: خمسٌن ومابتٌن، أو خمسٌن وثبلثمابة.لنا األشعري: أن
(: "عن سعٌد بن جبٌر، لال عدة أصحاب طالوت، عدد أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر ... ثبلثمابة وستون". ]انظر: ٕ٘ٔ٘والوجه الثانً:)

 [.5٘ٗ/ٕتفسٌره: 
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔاسٌر: ( صفوة التفٕ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المطرطبً: ٗ)
 .ٔٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 . ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٕٙٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
 .2ٖٔ/ٔالنكت والعٌون:( انظر: ٓٔ)
 . ولم اجد الرواٌة عند الطبري وابن ابً حاتم.2ٖٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔٔ)
 ..ٖٔ٘/٘(:ص5ٖٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٖٔ٘/٘(:ص:2ٖٗ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘(:ص:5ٕٕ٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٖٓ٘/٘(:ص5ٖٗ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
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 . وهللا أعلم.(ٔ)والراجح هو المول الثانً، وهو اختٌار جمهور المفسرٌن  
بلَلُواْ هللاِ{]البمرة:   [، " أي: لال الذٌن ٌعتمدون بلماء هللا وهم 4ٕٗلوله تعالى:} لَاَل الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنَُّهم مُّ

 .(ٕ)الصفوة األخٌار والعلماء األبرار من أتباع طالوت"
 .(ٖ)روي عن السدي: }الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا{: الذٌن ٌستٌمنون"  

 .(ٗ)لال البؽوي: "" ٌستٌمنون"
 : (٘)ولد ذكر العلماء فً )الظن( ها هنا وجوها  

هللا، " أطلك لفظ الظن على الٌمٌن على أحدها : أنه بمعنى الٌمٌن، ومعناه :الذٌن ٌستٌمنون أنهم مبللوا 
 .(ٙ)سبٌل المجاز لما بٌن الظن والٌمٌن من المشابهة فً تؤكد االعتماد"

روي "عن سعٌد: فً لوله: الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا لال: الذٌن شروا أنفسهم هلل، ووطنوها على 
 .(5)الموت"

ّمة   :(ٔ)ومن ذلن لول درٌد بن الصُّ

                                                           
المفسرٌن أن الذٌن عصوا هللا وشربوا من النهر رجعوا إلى بلدهم ولم ٌتوجه معه إلى لماء العدو إال من ( لال الرازي:" ال خبلؾ بٌن ٔ)

 أطاع هللا تعالى فً باب الشرب من النهر، وإنما اختلفوا فً أن رجوعهم إلى بلدهم كان لبل عبور النهر أو بعده، وفٌه لوالن:
 المابل بؤمور: األول: أنه ما عبر معه إال المطٌع، واحتج هذا 
هللا تعالى األول: أن هللا تعالى لال: فلما جاوزه هو والذٌن آمنوا معه فالمراد بموله: الذٌن آمنوا معه الذٌن وافموه فً تلن الطاعة، فلما ذكر  

 كل العسكر، ثم خص المطٌعٌن بؤنهم عبروا النهر، علمنا أنه ما عبر النهر أحد إال المطٌعٌن.
ٌة المتمدمة وهً لوله تعالى حكاٌة عن طالوت فمن شرب منه فلٌس منً أي لٌس من أصحابً فً سفري، كالرجل الذي الحجة الثانٌة: اآل

 ٌمول لؽٌره: لست أنت منا فً هذا األمر، لال: ومعنى فشربوا منه أي لٌتسببوا به إلى الرجوع، وذلن لفساد دٌنهم وللبهم.
ن ٌتمٌز المطٌع عن العاصً والمتمرد، حتى ٌصرفهم عن نفسه وٌردهم لبل أن ٌرتدوا عند الحجة الثالثة: أن الممصود من هذا االبتبلء أ

حضور العدو، وإذا كان الممصود من هذا االبتبلء لٌس إال هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فً ذلن الولت وما أذن لهم فً 
 عبور النهر.

ا النهر واعتمدوا فً إثبات هذا المول على لوله تعالى حكاٌة عن لوم طالوت لالوا ال المول الثانً: أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبرو
الحجة  طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده ومعلوم أن هذا الكبلم ال ٌلٌك بالمإمن المنماد ألمر ربه، بل ال ٌصدر إال عن المنافك أو الفاسك، وهذه

 ضعٌفة، وبٌان ضعفها من وجوه:
ٌمال: إن طالوت لما عزم على مجاوزة النهر وتخلؾ األكثرون ذكر المتخلفون أن عذرنا فً هذا التخلؾ أنه ال طالة لنا أحدها: ٌحتمل أن  

الٌوم بجالوت وجنوده فنحن معذورون فً هذا التخلؾ، ألصى ما فً الباب أن ٌمال: إن الفاء فً لوله: فلما جاوزه تمتضً أن ٌكون لولهم: 
ت{ إنما ولع بعد المجاوزة، إال أنا نمول ٌحتمل أن ٌمال: إن طالوت والمإمنٌن لما جاوزوا النهر ورأوا الموم تخلفوا }ال طالة لنا الٌوم بجالو

وما جاوزوه، سؤلهم عن سبب التخلؾ فذكروا ذلن، وما كان النهر فً العظم بحٌث ٌمنع من المكالمة، وٌحتمل أن ٌكون المراد بالمجاوزة 
 ذا التمدٌر فاإلشكال أٌضا زابل.لرب حصول المجاوزة، وعلى ه

والجواب الثانً: أنه ٌحتمل أن ٌمال: المإمنون الذٌن عبروا النهر كانوا فرٌمٌن: بعضهم ممن ٌحب الحٌاة وٌكره الموت وكان الخوؾ 
 والجزع ؼالبا على طبعه، ومنهم من كان شجاعا لوي الملب ال ٌبالً بالموت فً طاعة هللا تعالى.

 الذٌن لالوا: ال طالة لنا الٌوم.فالمسم األول: هم 
 والمسم الثانً: هم الذٌن أجابوا بمولهم: كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة.

أن والجواب الثالث: ٌحتمل أن ٌمال: المسم األول من المإمنٌن لما شاهدوا للة عسكرهم لالوا: / ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده فبل بد 
نه ال سبٌل إلى الفرار من أمر هللا، والمسم الثانً لالوا: ال نوطن أنفسنا بل نرجو من هللا الفتح والظفر، فكان نوطن أنفسنا على المتل، أل

ؼرض األولٌن الترؼٌب فً الشهادة والفوز الجنة، وؼرض الفرٌك الثانً الترؼٌب فً طلب الفتح والنصرة، وعلى هذا التمدٌر ال ٌكون فً 
 [.ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٙر".]مفاتٌح الؽٌب: واحد من المولٌن ما ٌنمض اآلخ

 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٔ٘/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 2ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص4ٕٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)



ٔ2ٔ 

 

ًّ المَسّردِ فملت لهم ُظنّو ًْ ُمَدجج       َسراتُُهُم فً الفارس  ا بِؤَْلفَ
 أي تٌمنوا .

 والثانً : بمعنى الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا بالمتل فً الولعة.
لال المرطبً: " و)الظن( هنا بمعنى الٌمٌن ، وٌجوز أن ٌكون شكا ال علما ، أي لال الذٌن ٌتوهمون   

صلى -ولد لال رسول هللا  .(ٕ) شهداء ، فولع الشن فً المتل"أنهم ٌمتلون مع طالوت فٌلمون هللا
ُ ِلمَاَءهُ"-هللا علٌه وسلم ِ َكِرهَ َّللاَّ ُ ِلمَاَءهُ، َوَمْن َكِرهَ ِلمَاَء َّللاَّ ِ أََحبَّ َّللاَّ  .(ٖ):" َمْن أََحبَّ ِلمَاَء َّللاَّ

واب هللا بسبب هذه الطاعة، وذلن ألن والثالث: لٌل: معنى }الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا{، أي: مبللوا ث
أحدا ال ٌعلم عالبة أمره، فبل بد أن ٌكون ظانا راجٌا وإن بلػ فً الطاعة أبلػ األمر، إال من أخبر هللا بعالبة 

 أمره.
 .(ٗ)لال الرازي: " وهذا لول أبً مسلم وهو حسن"  

وذلن ألن اإلنسان ال ٌمكنه أن ٌكون  والرابع: أن ٌكون المعنى: لال الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا طاعة هللا،
لاطعا بؤن هذا العمل الذي عمله طاعة، ألنه ربما أتى فٌه بشًء من الرٌاء والسمعة، وال ٌكون بنٌة خالصة 

 فحٌنبذ ال ٌكون الفعل طاعة، إنما الممكن فٌه أن ٌظن أنه أتى به على نعت الطاعة واإلخبلص.
، وإنما جعله ظنا ال ٌمٌنا ألن حصوله (٘)بللوا وعد هللا بالظفرالخامس: ولٌل: ٌعنً الذٌن ٌظنون أنهم م

 فً الجملة وإن كان لطعا إال أن حصوله فً المرة األولى ما كان إال على سبٌل حسن الظن.
ِ{]البمرة:   ؼلبت الجماعة [، أي كثٌراً ما 4ٕٗلوله تعالى:} َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة َؼلَبَْت فِبَةً َكثٌَِرةً بِإِْذِن َّللاَّ

 .(ٙ)الملٌلة الجماعة الكثٌرة بإِرادة هللا ومشٌبته"
لال الرازي: " وهإالء المإمنون لما وطنوا أنفسهم على المتل، وؼلب على ظنونهم أنهم ال ٌتخلصون   

 .(5)من الموت، ال جرم لٌل فً صفتهم: إنهم ٌظنون أنهم مبللوا هللا"
 .(2)ر هللا"عن ابن عباس" }بإذن هللا{، ٌمول: بؤم  
لال ابن كثٌر:" فشجعهم علماإهم ]وهم[ العالمون بؤن وعد هللا حك فإن النصر من عند هللا لٌس عن    

 .(4)كثرة عدد وال عدد"
 .(ٓٔ)لال الصابونً: " فلٌس النصر عن كثرة العدد وإِنما النصر من عند هللا"

 .(ٔٔ)لال البؽوي:" بمضابه وإرادته"  
 .(ٕ). من "فؤوت رأسه بالسٌؾ وفؤٌته أي لطعته"(ٔ)}فِبَةً{ أي: جماعة" لال ابن حجر: " لوله:  

                                                                                                                                                                                             
هـ:  ٔٓٗٔالجشمً : جمعه و حممه و شرحه دمحم خٌر البماعً، تمدٌم الدكتور شاكر الفخام منشورات دار لتٌبة  (دٌوان درٌد بن الصمةٔ)

 . ٗٗٔ، وتؤوٌل مشكل المرآن: ٖٗٔ/5ٔ، ولد ورد البٌت فً: اللسان:5ٗص
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . من حدٌث عبادة بن الصامت.2ٖٕٙ/٘(:صٕٗٔٙ( صحٌح البخاري)ٖ)
 .ٖٔ٘/ٙمفاتٌح الؽٌب: ( ٗ)
( لال الرازي: فالمراد بالـ}سكٌنة{ على لول بعض المفسرٌن "أنه كان فً التابوت كتب إلهٌة نازلة على األنبٌاء المتمدمٌن، دالة على ٘)

له: الذٌن حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده، ولكنه ما كان فً تلن الكتب أن النصر والظفر ٌحصل فً المرة األولى أو بعدها، فمو
 [.ٖٔ٘/ٌٙظنون أنهم مبللوا هللا ٌعنً الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا وعد هللا بالظفر".]مفاتٌح الؽٌب: 

 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .55ٗ/ٕ(:صٖٕٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٔالبؽوي: (تفسٌر ٔٔ)



ٔ2ٕ 

 

وروي "عن لتادة: }لال الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا وهللا   
 .(ٖ)مع الصابرٌن{،لال: تلمى المإمنٌن، بعضهم أفضل من بعض جدا وعزما، وهم كلهم مإمنون"

ابن عباس: "}كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا وهللا مع الصابرٌن{: فؤثبت هللا اإلٌمان وعن   
لال المرطبً: " وفً لولهم رضً هللا  .(ٗ)لهإالء الذٌن لالوا: كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا"

 عار للصبر والتداء بمن صدق ربه.عنهم : }َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة{ اآلٌة تحرٌض على المتال واستش
: هكذا ٌجب علٌنا نحن أن نفعل ؟ لكن األعمال المبٌحة والنٌات الفاسدة منعت من  -أي المرطبً-للت  

ذلن حتى ٌنكسر العدد الكبٌر منا لدام الٌسٌر من العدو كما شاهدناه ؼٌر مرة ، وذلن بما كسبت أٌدٌنا وفً 
تماتلون بؤعمالكم. وفٌه مسند أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "هل ترزلون وتنصرون إال البخاري : لال أبو الدرداء : إنما 

بضعفابكم". فاألعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر للٌل واالعتماد ضعٌؾ والتموى زابلة. لال هللا تعالى 
َ{ ]آل عمران :  ِ فَتََوكَّلُوا{ ]المابدة : ٕٓٓ: }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّمُوا َّللاَّ [ ٖٕ[ ولال : }َوَعلَى َّللاَّ

َ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَْوا َوالَِّذٌَن ُهْم ُمْحِسنُوَن{ ]النحل :  ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ{ ]الحج 2ٕٔولال : }إِنَّ َّللاَّ [ ولال : } َولٌََْنُصَرنَّ َّللاَّ
ً لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ ]األنفال : [ ولال : }إَِذا لَِمٌتُْم فِبَةً فَاثْبُتُوا َواذْ ٓٗ:  َ َكثٌِرا [. فهذه أسباب النصر ُ٘ٗكُروا َّللاَّ

وشروطه وهً معدومة عندنا ؼٌر موجودة فٌنا ، فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم 
وللة الرشاد حتى استولى ٌبك من اإلسبلم إال ذكره ، وال من الدٌن إال رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطؽٌان 

 .(٘)العدو شرلا وؼربا برا وبحرا ، وعمت الفتن وعظمت المحن وال عاصم إال من رحم"
إذا كان اإلمام المرطبً ٌمول عن زمانه هذا الوصؾ، وهو لرٌب من الصدر األول، فماذا نمول  للت:  

 زماننا!! إنا هلل وإنا إلٌه راجعون. عن نحن
ابِِرٌَن{]البمرة:لوله تعالى:}    ُ َمَع الصَّ [،" أي معهم بالحفظ والرعاٌة والتؤٌٌد ومن كان هللا معه 4َٕٗوَّللاَّ

 .(ٙ)فهو منصور بحول هللا"
لال الرازي: " ٌحتمل أن ٌكون هذا لوال للذٌن لالوا: }كم من فبة للٌلة{، وٌحتمل أن ٌكون لوال من هللا   

 .(5)تعالى، وإن كان األول أظهر"
عطاء بن دٌنار، "أن سعٌد بن جبٌر، لال: الصبر اعتراؾ العبد هلل، بما أصاب منه، واحتسابه وعن   

 .(2)عند هللا، ورجاء ثوابه ولد ٌجزع الرجل وهو متجلد، ال ٌرى منه إال الصبر"
ولال ابن زٌد: "الصبر فً بابٌن: فصبر على ما أحب هللا وإن ثمل، وصبر على ما ٌكره وإن نازعت   
 .(4)هوى. فمن كان هكذا فهو من الصابرٌن"إلٌه ال

                                                                                                                                                                                             
، والثعلبً فً الكشؾ والبٌان: 4ٖ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 55/ٔ، وهذا لول أبً عبٌدة فً مجاز المرآن: 52ٔ( الهدي: ٔ)

، وابن منظور ٕ٘ٙ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٕٖ٘/٘ب، وابن جرٌر فً جامع البٌان:  ٔ٘ٔ/ٔأ، والواحدي فً البسٌط: 5ٗٔ/ٔ
، وؼٌرهم. والمراد بالجماعة: الجماعة المتظاهرة الذٌن ٌرجع بعضهم إلى 4ٖٗ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٖٖٖٙ/٘سان العرب: فً ل

، ٕٖٕ/ٔ. وفسر لوم الفبة: بالفرلة، انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 24ٖبعض فً التعاون والتعاضد. انظر: المفردات للراؼب: 
، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٖٔ٘ٗ/ٙ، والصحاح للجوهري: 2ٓ٘/٘ٔ، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٗ٘/ٔ: ومعانً المرآن للنحاس

 ، وال فرق فً المعنى إذ المراد واحد، وهللا أعلم. 2ٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: 44ٕ/ٔ
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘حاتم)( أخرجه ابن ابً ٗ)
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٗٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .55ٗ/ٕ(:صٕٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .55ٗ/ٕ(:صٕٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)4)



ٔ2ٖ 

 

ولد ذكر بعض من ٌتعاطى ؼوامض المعانً : أن "هذه اآلٌة مثل ضربه هللا للدنٌا فشبهها هللا بالنهر   
والشارب منه والمابل إلٌها والمستكثر منها والتارن لشربه بالمنحرؾ عنها والزاهد فٌها ، والمؽترؾ بٌده 

 .(ٔ)جة ، وأحوال الثبلثة عند هللا مختلفة"ؼرفة باآلخذ منها لدر الحا
لال المرطبً: "ما أحسن هذا لوال ما فٌه من التحرٌؾ فً التؤوٌل والخروج عن الظاهر ، لكن معناه صحٌح 

 .(ٕ)من ؼٌر هذا"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً للمابد أن ٌتفمد جنوده؛ لموله تعالى: } فصل طالوت بالجنود { أي مشى - ٔ
 بهم، وتدبر أحوالهم، ورتبهم.

ومنها: أنه ٌجب على المابد أن ٌمنع من ال ٌصلح للحرب سواء كان مخذالً، أو مرجفاً، أو ملحداً؛  - ٕ
لموله تعالى: } فمن شرب منه فلٌس منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده {؛ والفرق بٌن 

ل هو الذي ٌ خذل الجٌش، وٌمول: ما أنتم بمنتصرٌن؛ والمرجؾ هو الذي المخذل، والمرجؾ، أن المخذِّ
 ٌخوؾ من العدو، فٌمول: العدو أكثر عدداً، وألوى استعداداً... وما أشبه ذلن.

ومنها: أن من الحكمة اختٌار الجند؛ لٌظهر من هو أهل للمتال، ومن لٌس بؤهل؛ وٌشبه هذا ما ٌصنع  - ٖ
ا عبارة عن تدرٌب، واختٌار للجند، والسبلح: كٌؾ ٌنفذون الخطة الٌوم، وٌسمى بالمناورات الحربٌة؛ فإنه

التً تعلَّموها؛ فٌجب أن نختبر لدرة الجند على التحمل، والثبات، والطاعة؛ واألسالٌب الحربٌة مؤخوذة من 
 هذا؛ ولكنها متطورة حسب الزمان.

 ومنها: أن طالوت امتحنهم على ثبلثة أوجه: - ٗ
 النهر كثٌراً؛ فهذا لد تبرأ منه.الوجه األول: من شرب من 

 .-أي من جنوده الممربٌن  -الوجه الثانً: من لم ٌشرب شٌباً؛ فهذا من طالوت 
 الوجه الثالث: من شرب منه ؼرفة بٌده؛ فهذا لم ٌتبرأ منه؛ وظاهر اآلٌة أنه مثل الوجه الثانً.

هو كالتروٌض والتمرٌن على وهذا االبتبلء: أوالً لٌعلم به من ٌصبر على المشمة ممن ال ٌصبر؛ ف
 الصبر؛ ثانٌاً: لٌعلم به من ٌمتثل أوامر المابد، ومن ال ٌمتثل.

ومن فوابد اآلٌة: أن أكثر عباد هللا ال ٌنفذ أمر هللا؛ لموله تعالى: } فشربوا منه إال للٌبلً منهم {؛ وهذا  - ٘
[ ؛ ولال تعالى: }وإن تطع أكثر من ٖٔ: أمر ٌشهد به الحال. لال هللا تعالى: }وللٌل من عبادي الشكور{ ]سبؤ

[ ؛ وثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن بعث النار من بنً آدم تسعُمابة ٙٔٔفً األرض ٌضلون عن سبٌل هللا{ ]األنعام: 
 ؛ فالطابع للٌل، والمعاند كثٌر.(ٔ)وتسعةٌ وتسعون من األلؾ

علٌه مفسدة؛ ألنهم لالوا: } ال طالة لنا الٌوم ومنها: جواز إخبار اإلنسان بالوالع إذا لم ٌترتب  - ٙ
بجالوت وجنوده {؛ ولد ٌمال: إن هذا ال تدل علٌه اآلٌة؛ وأن فٌها دلٌبلً على أن الجبان فً ذُعر دابم، ورعب؛ 

 لمولهم: } ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده {.
لذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا كم من ومنها: أن اإلٌمان موجب للصبر، والتحمل؛ لموله تعالى: } لال ا - 5

 فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا وهللا مع الصابرٌن {.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌبتلً عباده إما بفوات محبوب؛ أو حصول مكروه؛ لٌعلم سبحانه  - 2

ٌد الحوت فً ٌوم وتعالى صبرهم؛ ولهذا نظابر؛ منها ما لصه سبحانه عن بنً إسرابٌل حٌن حرم علٌهم ص

                                                           
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)

، كتاب 5ٔ2، وأخرجه مسلم ص2ٖٖٗ، لصة ٌؤجوج ومؤجوج، حدٌث رلم 5، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب: 5ٕٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٕٕٕ[ 54ٖ] ٕٖ٘، لوله: "ٌمول هللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألؾ تسعمابة وتسعة وتسعٌن"، حدٌث رلم 4ٙاإلٌمان، باب 
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عاً؛ وفً ؼٌر ٌوم السبت ال ٌرون شٌباً؛ فصنعوا حٌلة؛ وهً أنهم  السبت؛ فكانت الحٌتان تؤتً ٌوم السبت ُشرَّ
وضعوا شباكاً فً ٌوم الجمعة؛ فإذا جاءت الحٌتان ٌوم السبت دخلت فً هذا الشبان، ثم نشبت فٌه؛ فإذا كان 

على محارم هللا؛ ولهذا انتمم هللا منهم؛ وولع ذلن أٌضاً  ٌوم األحد استخرجوها منه؛ فكان فً ذلن حٌلة
وهم فً حال اإلحرام: فابتبلهم هللا بصٌد تناله أٌدٌهم، ورماحهم؛ ولكنهم  -رضوان هللا علٌهم  -للصحابة 

ابتبلهم هللا سبحانه وتعالى بهذا النهر،  -أعنً أصحاب طالوت  -رضً هللا عنهم امتنعوا عن ذلن؛ وهإالء 
عطاشاً، فمال لهم نبٌهم: } فمن شرب منه فلٌس منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده  وكانوا

.} 
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل عند االبتبلء ٌرحم الخلك بما ٌكون فٌه بماء حٌاتهم؛ لموله تعالى  - 4

 ة من الموت.هنا: } إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده {؛ ألنهم ال بد أن ٌشربوا للنجا
ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } فمن شرب {، ولوله تعالى: } إال من اؼترؾ {، حٌث  - ٓٔ

 أضاؾ الفعل إلٌهم.
ومنها: أن الملٌل من الناس هم الذٌن ٌصبرون عند البلوى؛ لموله تعالى: } فشربوا منه إال للٌبلً  - ٔٔ
 منهم{.

الً؛ لموله تعالى: } ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده ومنها: أن من الناس من ٌكون  - ٕٔ مرجفاً، أو مخذِّ
لون؛ وفً نفس الولت أٌضاً مرجفون.  {؛ هإالء مخذِّ

ومنها: أن الٌمٌن ٌحمل اإلنسان على الصبر، والتحمل، واألمل، والرجاء؛ لموله تعالى: } لال الذٌن  - ٖٔ
فبة كثٌرة بإذن هللا وهللا مع الصابرٌن {؛ مع الٌمٌن لالوا هذا ٌظنون أنهم مبللوا هللا كم من فبة للٌلة ؼلبت 

 المول لؽٌرهم لما لال أولبن: } ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده {؛ فردوا علٌهم.
ومنها: إثبات مبللاة هللا؛ لموله تعالى: } لال الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا {، كما لال تعالى: }ٌا أٌها  - ٗٔ

 [ .ٙكادح إلى ربن كدحاً فمبللٌه{ ]االنشماق:  اإلنسان إنن
ومنها: أن الظن ٌؤتً فً محل الٌمٌن؛ بمعنى أنه ٌستعمل الظن استعمال الٌمٌن؛ لموله تعالى: } لال  - ٘ٔ

 الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا {.
األمم، وولع فً هذه  ومنها: أنه لد تؽلب الفبة الملٌلة فبة كثٌرة بإذن هللا؛ وهذا لد ولع فٌما سبك من - ٙٔ

 ؛ لكن لسبب.«حنٌن»؛ ولد تُؽلَب الفبة الكثٌرة، وإن كان الحك معها، كما فً ؼزوة «بدر»األمة مثل ؼزوة 
ومنها: أن الولابع، والحوادث ال تكون إال بإذن هللا؛ وهذا ٌشمل ما كان من فعله تعالى؛ وفعل  - 5ٔ

 مخلولاته؛ لموله تعالى: } بإذن هللا {.
ها: إثبات اإلذن هلل سبحانه وتعالى؛ وهو ٌنمسم إلى لسمٌن: إذن كونً؛ وإذن شرعً؛ ففً هذه ومن - 2ٔ

[ : هذا شرعً؛ وفً 4٘اآلٌة: إذن كونً؛ وفً لوله تعالى: }لل آهلل أذن لكم أم على هللا تفترون{ ]ٌونس: 
 [ هذا شرعً أٌضاً.ٕٔ: لوله تعالى: } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا { ]الشورى

 ومنها : فضٌلة الصبر؛ لموله تعالى: } وهللا مع الصابرٌن {. - 4ٔ
وهللا مع الصابرٌن {؛ فإن للت: هذه اآلٌة ظاهرها  } :ومنها: إثبات المعٌة هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى - ٕٓ

مال تعالى: }هو الذي خلك تخصٌص معٌة هللا بالصابرٌن مع أنه فً آٌات أخرى أثبت معٌته لعموم الناس؛ ف
السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم استوى على العرش ٌعلم ما ٌلج فً األرض وما ٌخرج منها وما ٌنزل من 

[ ؛ هذا عام، ولال تعالى: }ما ٌكون من نجوى ثبلثة ٗالسماء وما ٌعرج فٌها وهو معكم أٌنما كنتم{ ]الحدٌد: 
[ ؛ 5ال أدنى من ذلن وال أكثر إال هو معهم أٌنما كانوا{ ]المجادلة: إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم و

عامة تمتضً اإلحاطة بالخلك  فالجواب: أن هذه المعٌة خاصة تمتضً اإلثابة، والنصر، والتؤٌٌد؛ وتلن معٌة
منها ما علماً، وسمعاً، وبصراً، وسلطاناً، وؼٌر ذلن من معانً ربوبٌته؛ والمعٌة التً أضافها هللا إلى نفسه 
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ٌمتضً التهدٌد؛ ومنها ما ٌمتضً التؤٌٌد؛ ومنها ما هو لبٌان اإلحاطة، والشمول؛ فمثال الذي ٌمتضً التؤٌٌد 
[ ، ولوله تعالى لموسى، وهارون: }إنً 2ٕٔلوله تعالى: }إن هللا مع الذٌن اتموا والذٌن هم محسنون{ ]النحل: 

[ ؛ ومثال ٓٗدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ال تحزن إن هللا معنا{ ]التوبة:  [ ، ولوله تعالى عن نبٌهٙٗمعكما أسمع وأرى{ ]طه: 
ٌبٌتون ما ال ٌرضى  الذي ٌمتضً التهدٌد لوله تعالى: }ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا وهو معهم إذ

 [ .ٗدٌد: [ ؛ ومثال ما ٌمتضً اإلحاطة لوله تعالى: }وهو معكم أٌنما كنتم{ ]الح2ٓٔمن المول{ ]النساء: 
 فإن للت: ما الجمع بٌن إثبات المعٌة هلل عّز وجّل، وإثبات العلّو له؟.

فالجواب: أنه ال تنالض بٌنهما؛ إذ ال ٌلزم من كونه معنا أن ٌكون حاالًّ فً األمكنة التً نحن فٌها؛ بل هو 
 ذلن مع أنها فً السماء. معنا وهو فً السماء، كما نمول: الممر معنا، والمطب معنا، والثرٌا معنا، وما أشبه

 ومن فوابد اآلٌة: الترؼٌب فً الصبر؛ لموله تعالى: } وهللا مع الصابرٌن {؛ والصبر ثبلثة أنواع: - ٕٔ
 األول: صبر على طاعة هللا : بؤن ٌحبس اإلنسان نفسه على الطاعة، فٌموم بها من ؼٌر ملل، وال ضجر.

 ما حرم هللا علٌه من لول، أو عمل.الثانً: الصبر عن محارم هللا: بؤن ٌحبس نفسه ع
الثالث: الصبر على ألدار هللا المإلمة: بؤن ٌحبس نفسه عن التسخط على ما ٌمدره هللا من المصابب 

 العامة، والخاصة.
 وأعبلها األول، ثم الثانً، ثم الثالث.

 المرآن
ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه لَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َللَ  ْينَا َصْبراً َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا َواْنُصْرنَا َللَى اْلمَْوِم اْلَكافِِريَن{ }َولَمَّ

 [ٕٓ٘]البمرة:
 التفسير:

ولما ظهروا لجالوت وجنوده، ورأوا الخطر رأي العٌن، فزعوا إلى هللا بالدعاء والضراعة لابلٌن: ربنا 
فً لتال العدو، ال تفر ِمن هول الحرب، أنزل على للوبنا صبًرا عظًٌما، وثبت ألدامنا، واجعلها راسخة 

 وانصرنا بعونن وتؤٌٌدن على الموم الكافرٌن.
ا بََرُزوا ظهروا ِلجالُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة:   [، أي:" ولما ظهر طالوت ومن معه ٕٓ٘لوله تعالى:} َولَمَّ

 .(ٔ)من المإمنٌن لجالوت وجنوده وشاهدوا أمامهم من العدد والعدد"
 .(ٕ)الماسمً:" إذ دنوا منه"لال   
 .(ٖ)لال النسفً:" خرجوا لمتالهم"  
ً لوجه أمام ذلن الجٌش الجرار جٌش جالوت    لال الصابونً:" أي ظهروا فً الفضاء المتسع وجها

 .(ٗ)المدّرب على الحروب"
 لال ابن عثٌمٌن:" أي ظهر طالوت، وجنوده؛ مؤخوذ من )البراز(، وهً األرض الواسعة البارزة  

 .(ٙ()٘)الظاهرة"

                                                           
 . ٕٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٔ)
 .2ٖٔ/ٕالتؤوٌل/ ( محاسن ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
( لال الطبري:" ومعنى لوله :}برزوا{ صاروا بالبراز من األرض ، وهو ما ظهر منها واستوى. ولذلن لٌل للرجل الماضً حاجته : " ٙ)

ما كانوا ٌمضون حاجتهم فً البراز من األرض. وذلن كما لٌل : " تؽوط " ، ألنهم كانوا ٌمضون تبرز " ، ألن الناس لدٌما فً الجاهلٌة ، إن
حاجتهم فً " الؽابط " من األرض ، وهو المطمبن منها ، فمٌل للرجال : " تؽوط " أي صار إلى الؽابط من األرض".]تفسٌر الطبري: 

٘/ٖ٘ٗ.] 
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من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب  -وهم للٌل  -لال ابن كثٌر: " أي : لما واجه حزب اإلٌمان   
 .(ٔ)وهم عدد كثٌر" -جالوت 
لال المراؼً:" ولما ظهر طالوت ومن معه من المإمنٌن ألعدابه الفلسطٌنٌٌن جالوت وجنوده ،   

 .(ٕ)وشاهدوا ما هم علٌه من كثرة العدد والعدد"
 .(ٖ)لال أبو حٌان:" والمبارزة فً الحرب، أن ٌظهر كل لرن لصاحبه بحٌث ٌراه لرنه"  
لال الراؼب:" البرز : المكان المرتفع ، وبرز " حصل فٌه " ، وصار عبارة عن الظهور ، ولٌل   

البرزة التضى للمشهور بالفضل : برز ، و " امرأة برزة " لٌل عفٌفة ، ألن رفعة المرأة بالعفة ، ألن لفظ 
 .(ٗ)ذلن ، واألكثر أن البرزة هً التً ال تستمر"

لال المرطبً:" }بََرُزوا{ صاروا فً البَراز وهو األفٌح من األرض المتسع. وكان جالوت أمٌر   
العمالمة وملكهم ظله مٌل. وٌمال : إن البر من من نسله ، وكان فٌما روي فً ثبلثمابة ألؾ فارس. ولال 

 .(٘)ٌن ألفا "عكرمة : فً تسع
وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن " وهب بن منبه ٌحدث، لال: لما برز طالوت لجالوت، لال جالوت: 
أبرزوا إلً من ٌماتلنً فإن لتلنً فلكم ملكً، وإن لتلته فلً ملككم فؤتً بداود إلى طالوت، فماضاه إن لتله، أن 

حه، فكره داود أن ٌماتله بسبلح ولال: إن هللا لم ٌنكحه ابنته، وأن ٌحكمه فً ماله. لال: فؤلبسه طالوت سبل
ٌنصرنً علٌه، لم ٌؽننً السبلح شٌبا، فخرج إلٌه بالممبلع وبمخبلة فٌها أحجار، ثم برز له. فمال له جالوت: 
أنت تماتلنً؟ لال داود: نعم. لال: وٌلن، ما خرجت إال كما ٌخرج إلى الكلب بالممبلع والحجارة.. ألبددن 

نن الٌوم الطٌر والسباع، فمال له داود: بل أنت عدو هللا، شر من الكلب. فؤخذ داود حجرا، لحمن وألطعم
فرماه بالممبلع، فؤصاب بٌن عٌنٌه، حتى نفذت فً دماؼه، فصرخ جالوت وانهزم من معه، واحتز داود 

 .(ٙ)رأسه"
ٌْنا َصْبراً{]البمرة:  .(5): أنزل علٌنا صبًرا من عندن"[، " أي ٕٓ٘لوله تعالى:} لالُوا َربَّنا أَْفِرْغ َعلَ

لال الماسمً:"أي: أفضه علٌنا وأكرمنا به لمتالهم فبل نجزع للجراحات، وإنما طلبوه أوال ألنه مبلن 
 .(2)األمر"
 .(4)لال السعدي:" أي: لو للوبنا، وأوزعنا الصبر"  
للوبنا، وأجسادنا  لال ابن عثٌمٌن:" إفراغ الشًء على الشًء ٌدل على عمومه له؛ والمعنى امؤل  

 .(ٓٔ)صبراً حتى نثبت"
لال الصابونً:" ربنا أفْض علٌنا صبراً ٌعمنا فً جمعنا وفً خاصة نفوسنا لنموى على لتال   

 .(ٔٔ)أعدابن"

                                                           
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .5ٔٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .42ٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .55ٗ/ٕ(:ص5ٕٕ٘(، و)ٕٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .2ٖٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل/ 2)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 . لال الصابونً: دعوا هللا ضارعٌن إِلٌه بثبلث دعوات تفٌد إِدران أسباب النصر، فمالوا:ٖٗٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٔٔ)
 أوالً: ربنا أفْض علٌنا صبراً ٌعمنا فً جمعنا وفً خاصة نفوسنا لنموى على لتال أعدابن. 
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لال الراؼب:" والفرغ : خلو المكان لما فٌه ، وخلو ذي الشؽل من شؽله ، وسمً فرغ الدلو فرؼاً   
 .(ٔ)ه ضربة مفرؼة لدم البدن"باعتبار انصباب الماء عنه ، وضرب

 .(ٕ)لال الشوكانً:" اإلفراغ: الصب أي اصببه علٌنا حتى ٌفٌض وٌؽمرنا"  
لال أبو حٌان:" الصبر : هنا حبس النفس للمتال ، فزعوا إلى الدعاء هلل تعالى فنادوا بلفظ الرب الدال   

رغ علٌنا صبراً سإال بؤن ٌصب علٌهم على اإلصبلح وعلى الملن ، ففً ذلن إشعار بالعبودٌة . ولولهم : أف
 .(ٖ)الصبر حتى ٌكون مستعلٌاً علٌهم ، وٌكون لهم كالظرؾ وهم كالمظروفٌن فٌه "

   ٍ ًّ لال المرطبً:" ولما رأى المإمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم ؛ وهذا كموله :} َوَكؤٌَِّْن ِمْن نَبِ
[ إلى لوله }َوَما َكاَن لَْولَُهْم إاِلَّ أَْن لَالُوا َربَّنَا اْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا{ ]آل ٙٗٔ: لَاتََل َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر{ ]آل عمران 

، وكان (ٗ)[ اآلٌة، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا لمً العدو ٌمول فً المتال : "اللهم بن أصول وأجول"5ٗٔعمران : 
، ودعا ٌوم بدر حتى سمط (٘)اللهم إنً أعوذ بن من شرورهم وأجعلن فً نحورهم" ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول إذا لمً العدو : "

 .(ٙ)رداإه عن منكبٌه ٌستنجز هللا وعده "
[، " أي ثبتنا فً مٌدان الحرب وال تجعل للفرار سبٌبلً إِلى ٕٓ٘لوله تعالى:}َوثَبِّْت أَْلداَمنا{]البمرة:  
 .(5)للوبنا"
 بن إسحاق أنه لال: "}وثبت ألدامنا{، لال: سؤلوه أن ٌثبت اخرج ابن ابً حاتم بسنده عن دمحم  

 .(2)ألدامهم"
 .(4)لال ابن كثٌر: " أي : فً لماء األعداء وجنبنا الفرار والعجز"  
 .(ٓٔ)لال النسفً:" بتموٌة للوبنا وإلماء الرعب فً صدور عدونا"  
 .(ٔ)لال السعدي:" وثبت ألدامنا عن التزلزل والفرار"  

                                                                                                                                                                                             
 فرار سبٌبلً إِلى للوبنا.ثانٌا: لالوا:}َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا{ أي ثبتنا فً مٌدان الحرب وال تجعل لل

ثالثا: ولالوا }وانصرنا َعلَى الموم الكافرٌن{ أي انصرنا على من كفر بن وكذب رسلن وهم جالوت وجنوده.]انظر: صفوة التفاسٌر: 
ٔ/ٖٔٗ.] 
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( فتح المدٌر: ٕ)
 .42ٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
و  4ٓ/ ٔاللفظ، وفً رواٌة:" كان إذا أراد سفرا لال : اللهم بن أصول ، وبن أجول ، وبن أسٌر". أخرجه أحمد ) ( لم اجد الحدٌث بهذاٗ)

مسند علً( وصححه ، عن أبً سبلم عبدالملن ابن مسلم بن سبلم  - 5( ، وابن جرٌر الطبري فً "التهذٌب" )رلمٕٖٙٔ( ، والبزار )4ٔٔ
 . ، عن علً رضً هللا عنه : أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم : فذكره ، عن عمران بن ظبٌان ، عن حكٌم بن سعد

 : وهذا إسناد ضعٌؾ ؛ رجاله ثمات ؼٌر عمران بن ظبٌان ؛ فمال البخاري:" فٌه نظر". -األلبانً-للت
، لال الهٌثمً :  -بن أسٌر" ( لكن فٌه "وبن ألاتل" مكان "وٕٖٙٔبرلم ) -وكذا البزار " : والحدٌث عزاه السٌوطً ألحمد ، فمال المناوي

"رجالهما ثمات" ا هـ . فإشارة المصنؾ لحسنه تمصٌر ، بل حمه الرمز لصحته. كذا لال ، وكؤنه لم ٌرجع بنفسه إلى إسناد الحدٌث لٌتعرؾ 
بن سفٌان ثم ابن حبان على رجاله ، ولٌتبٌن له تساهل الهٌثمً فً توثٌمهم ، وفٌهم عمران هذا الذي ضعفه األبمة ، ولم ٌوثمه ؼٌر ٌعموب 

 . على تنالضه فٌه
وهو  . وبن ألاتل" مكان "وبن أسٌر" . وهو لفظ البزار" : والحدٌث لد صح من حدٌث أنس رضً هللا عنه نحوه ؛ لكن فً الؽزو ، ولال 

 .25ٔ/ 4(. انظر: لسلسلة الضعٌفة والموضوعة " ٖٕٙٙ( ، وفً "صحٌح أبً داود" )ٕٙٔمخرج فً "الكلم الطٌب" )
( والطبرانً فً 4ٕٕٙ( والحاكم ) 5ٙ٘ٗ( وابن حبان ) 5ٖٗٓٔ( والنسابً فً الكبرى ) 5ٖ٘ٔ( أبو داود )45ٖ٘ٔ(رواه أحمد )٘)

الكبٌر واألوسط جمٌعهم من طرٌك معاذ بن هشام به ، ورواه عن لتادة ؼٌر هشام ولد أعرضت عن ذكرهم طلباً لئلختصار، وظاهر سنده 
  أعلم. الصحة إلى أنه منمطع. وهللا

 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .52ٗ/ٕ(:ص4ٕٕ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
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ما هو « األلدام»ابن عثٌمٌن:" ٌعنً اجعلها ثابتة ال تزول: فبل نفر، وال نهرب؛ وربما ٌراد بـ لال   
 .(ٕ)أعم من ذلن؛ وهو تثبٌت الملوب أٌضاً"

لال الشوكانً:" هذا عبارة عن الموة وعدم الفشل ٌمال ثبت لدم فبلن على كذا إذا استمر له ولم ٌزل   
 .(ٖ)ؽلب له والنصر معه"عنه وثبت لدمه فً الحرب إذا كان ال

لال أبو حٌان:" لال أبو حٌان:" وهو كناٌة عن تشجٌع للوبهم وتموٌتها ، ولما سؤلوا ما ٌكون مستعلٌاً   
 .(ٗ)علٌهم من الصبر سؤلوا تثبٌت ألدامهم وإرساخها"

ن لال الراؼب:" الثبات : اللزوم فً المكان ، وعنه استعٌر لول ثابت ، أي صحٌح ال ٌبطل ، وفبل  
 .(٘)ثبت الممام لمن ال ٌبرح مولفه فً الحرب منهزماً"

[، " أي انصرنا على من كفر بن وكذب ٕٓ٘لوله تعالى:} َواْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:  
 .(ٙ)رسلن وهم جالوت وجنوده"

نا علٌهم حتى نؽلبهم"    .(5)لال ابن عثٌمٌن:" أي لّوِ
 .(2)ر النصر بعد سإال تثبٌت األلدام لكون الثانً هو ؼاٌة األول"لال الشوكانً:" وذك  
لال أبو حٌان:" أي : أعنا علٌهم ، وجاإوا بالوصؾ الممتضً لخذالن أعدابهم ، وهو الكفر ، وكانوا   

 .(4)ٌعبدون األصنام ، وفً لولهم : ربنا ، إلرار هلل تعالى بالوحدانٌة ، ولرار له بالعبودٌة"
المراؼً:" ولمد راعوا الترتٌب الطبٌعً فً الدعاء بحسب األسباب الؽالبة ، إذ الصبر سبب لال   

 .(ٓٔ)الثبات ، والثبات سبب النصر ، وأولى الناس بنصر َّللّا المإمنون"
لال الماسمً:" وهذه اآلٌة تدل على أن من حزبه أمر فإنه ٌنبؽً له سإال المعونة من هللا، والتوفٌك،   

 .(ٔٔ)إلٌه تعالى"واالنمطاع 
 .(ٕٔ)لال السعدي:" من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارا"  
لال الراؼب: " ونصر هللا عنده لد ٌكون بزٌادة لوته وجرأته ، وبإلماء الرعب فً للوب أعدابه ،   

لم ٌعاضده فً ذلن بالمول فمط ، فالمول لٌس بمؽن ما  -وؼٌر ذلن ، ولم ٌعن أنهم رؼبوا إلى هللا عز وجل 
فعل ، وال الفعل بمؽن ما لم تعاضده النٌة ، فالمعنى لما برزوا رؼبوا إلى هللا بممالهم واجتهادهم ونٌاتهم أن 

 .(ٖٔ)ٌمدهم بالصبر ، وتثبٌت المدم والنصرة على الكفرة"
 الفوابد:

تعالى: } ولما برزوا من فوابد اآلٌة: أن من تمام العبودٌة أن ٌلجؤ العبد إلى ربه عند الشدابد؛ لموله  - ٔ
 لجالوت وجنوده لالوا ربنا أفرغ علٌنا صبراً {.

                                                                                                                                                                                             
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .42ٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٔ٘/ٔتفسٌر الراؼب االصفهانً: ( ٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .42ٔ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 . 5ٔٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل/ ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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ومنها: أن التجاء اإلنسان إلى هللا عند الشدابد سبب لنجاته، وإجابة دعوته، لموله تعالى بعد ذلن: }  - ٕ
كما لال  [ ؛ وأما اعتماد اإلنسان على نفسه، واعتداده بها فسبب لخذالنه،ٕٔ٘فهزموهم بإذن هللا { ]البمرة: 

[ ؛ ٕ٘تعالى: }وٌوم حنٌن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تؽن عنكم شٌباً وضالت علٌكم األرض بما رحبت{ ]التوبة: 
وهذا مشهد عظٌم فً الوالع؛ فإن كثٌراً من الناس إذا أعطاه هللا سبحانه وتعالى نعمة فً بدنه، أو ماله، أو 

عظٌم؛ بل هو من عند هللا؛ هو الذي مّن به علٌن؛ أهله ٌرى أن ذلن من حوله، ولوته، وكسبه؛ وهذا خطؤ 
؛ والنظر إلى الفرع، وإهمال األصل سفه فً العمل، وضبلل فً الدٌن؛ -ال إلى الفرع  -فانظر إلى األصل 

ولهذا ٌجب علٌن إذا أنعم هللا علٌن بنعمة أن تثنً على هللا بها بلسانن، وتعترؾ له بها فً للبن، وتموم 
 بطاعته بجوارحن.

ومن فوابد اآلٌة: اضطرار اإلنسان إلى ربه فً تثبٌت لدمه على طاعة هللا؛ لموله تعالى: } وثبت  - ٖ
 ألدامنا{.

ومنها: ذكر ما ٌكون سبباً لئلباحة؛ لموله تعالى: } وانصرنا على الموم الكافرٌن {؛ لم ٌمولوا: على  - ٗ
ً ؼاٌة ما ٌكون من البعد عن العصبٌة، أعدابنا؛ كؤنهم ٌمولون: انصرنا علٌهم من أجل كفرهم؛ وهذا ف

 والحمٌة؛ ٌعنً ما طلبنا أن تنصرنا علٌهم إال ألنهم كافرون.
 المرآن

ا يََشاءُ  ُ اْلُمْلَن َواْلِحْكَمةَ َوَللََّمهُ ِممَّ ِ َولَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ ِ النَّ }فََهَزُموُهْم بِِإْذِن َّللاَّ اَس  َولَْوََل َدْفُع َّللاَّ
َ ذُو فَْضٍل َللَى اْلعَالَِميَن )  [ٕٔ٘({ ]البمرة : ٕٔ٘بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت اِْلَْرُض َولَِكنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
جالوَت لابَد الجبابرة، وأعطى هللا عز وجل داود بعد ذلن  -علٌه السبلم-فهزموهم بإذن هللا، ولتل داود 
وهم أهل الطاعة -لَّمه مما ٌشاء من العلوم. ولوال أن ٌدفع هللا ببعض الناس الملن والنبوة فً بنً إسرابٌل، وعَ 

بعًضا، وهم أهل المعصٌة هلل والشرن به، لفسدت األرض بؽلبة الكفر، وتمكُّن الطؽٌان، وأهل  -له واإلٌمان به
 المعاصً، ولكن هللا ذو فضل على المخلولٌن جمٌعًا.

 .(ٔ)[، " أي: ؼلبوهم ولهروهم"ٕٔ٘ة:لوله تعالى:} فََهَزُموُهْم{]البمر  
 .(ٕ)لال المرطبً: " فكسروهم"

لال الشوكانً:" الهزم الكسر ومنه سماء منهزم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاؾ ومنه ما لٌل فً 
زمزم إنها هزمة جبرٌل أي هزمها برجله فخرج الماء والهزم ما ٌكسر من ٌابس الحطب وتمدٌر الكبلم فؤنزل 

 .(ٖ)هم النصر"هللا علٌ
ِ{]البمرة:  [، ذكر أهل التفسٌر فً )الهزٌمة( لوالن:ٕٔ٘لوله تعالى:} فََهَزُموُهم بِإِْذِن َّللاَّ

 أحدهما : أنها لٌست من فعلهم وإنما أضٌفت إلٌهم مجازاً .
 والثانً : أنهم لما ألجبوا إلٌها صارواْ سبباً لها ، فؤضٌفت إلٌهم لمكان اإللجاء . 

ِ{]البمرة:لوله   .(ٗ)[، أي: "بنصر هللا"ٕٔ٘تعالى:}بِإِْذِن َّللاَّ
 .(٘)لال البؽوي:" أي بعلم هللا تعالى"

 .(ٙ)ولال الشوكانً:" أي بؤمره وإرادته"

                                                           
 .4ٙٙ/ٔبن كثٌر: ( تفسٌر أ)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
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 .(ٔ)لال النسفً:" بمضابه"
ِ{]البمرة:  [، ذكر أهل التفسٌر فً )الهزٌمة( لوالن:ٕٔ٘لوله تعالى:} فََهَزُموُهم بِإِْذِن َّللاَّ

 ا : أنها لٌست من فعلهم وإنما أضٌفت إلٌهم مجازاً .أحدهم
 والثانً : أنهم لما ألجبوا إلٌها صارواْ سبباً لها ، فؤضٌفت إلٌهم لمكان اإللجاء . 

ِ{]البمرة:  [ وجهٌن:ٕٔ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }بِإِْذِن َّللاَّ
 أحدهما : بؤمر هللا لهم بمتالهم.

 لهم على لتالهم . الثانً : بمعونة هللا
[،أي: "باشر لتل ملن الكفار بٌده لشجاعته ولوته ٕٔ٘لوله تعالى:} َولَتََل َداُوُد َجالُوَت{]البمرة:

 .(ٕ)وصبره"
لال المرطبً: " وذلن أن طالوت الملن اختاره من بٌن لومه لمتال جالوت ، وكان رجبل لصٌرا مسماما 

اس وألواهم وكان ٌهزم الجٌوش وحده ، وكان لتل جالوت مصفارا أصؽر أزرق ، وكان جالوت من أشد الن
 .(ٖ)بكسر الهمزة" -وهو رأس العمالمة على ٌده. وهو داود بن إٌشى 

لال البن كثٌر: " ذكروا فً اإلسرابٌلٌات : أنه لتله بممبلع كان فً ٌده رماه به فؤصابه فمتله ، وكان 
ه نعمته وٌشركه فً أمره فوفى له ثم آل الملن إلى طالوت لد وعده إن لتل جالوت أن ٌزوجه ابنته وٌشاطر

 .(٘()ٗ)داود علٌه السبلم مع ما منحه هللا به من النبوة العظٌمة"
 :(ٙ)واختلفواْ، هل كان داود عند لتله جالوت نبٌاً؟ 

 األول: ذهب بعضهم أنه كان نبٌاً، واحتجوا بؤن هذا الفعل الخارج عن العادة، ال ٌكون إال من نبً.
 ، ألنه ال ٌجوز أن ٌَُولً َمْن لٌس بنبً على نبً. (5)الثانً: ولال الحسن : "لم ٌكن نبٌاً"

 . (2)لال ابن السابب: "وإنما كان راعٌاً فعلى هذا ٌكون ذلن من توطبة لنبوته من بعد"
ُ اْلُمْلَن َواْلِحْكَمةَ{]البمرة: ملن بنً إسرابٌل والفهم  [، " أي: أعطى هللا داودٕٔ٘لوله تعالى:} َوآتَاهُ َّللاَّ

 .(4)والنبوة"
 .(ٔٔ). ونحوه عن سعٌد بن جبٌر(ٓٔ)وعن السدي: "لوله: }وآتاه{ ٌمول: وأعطاه"

وعن السدي كذلن: "ُملِّن داوُد بعدما لتل طالوَت ، وجعله هللا نبًٌّا ، وذلن لوله : " وآتاه هللا الملن 
 .(ٕٔ)معون وملن طالوت"والحكمة " ، لال : الحكمة هً النبوة ، آتاه نبّوة ش

 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر:" الملن الذي كان بٌد طالوت }والحكمة{ أي : النبوة بعد شموٌل"

                                                           
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٗٙ/٘(:ص 5ٗ٘٘بري )( اخرج الط٘)
 .5ٔ٘-ٙٔ٘/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ(انظر: النكت والعٌوٌن: ٙ)
 ،ٕٖٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 5)
 ،ٕٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: 2)
 .2ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .54ٗ/ٕ(:صٖٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٕ(:صٕٖٕ٘تفسٌره)( أخرجه ابن أبً حاتم فً ٔٔ)
 . 5ٖٔ/٘(:ص:5ٗ2٘( اخرجه الطبري)ٕٔ)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
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وعن الربٌع بن أنس فً لوله: "}وآتاه هللا الملن والحكمة وعلمه مما ٌشاء{، فصار هو الربٌس علٌهم 
 .(ٔ)وأعطوه الطاعة"

 .(ٕ)العمل فً الدٌن"وروي "عن ابن زٌد بن أسلم، عن أبٌه، لال الحكمة: 
لال السعدي: "أي: منَّ علٌه بتملكه على بنً إسرابٌل مع الحكمة، وهً النبوة المشتملة على الشرع 

 .(ٖ)العظٌم والصراط المستمٌم"
لال الزمخشري:" فً مشارق األرض الممدسة ومؽاربها ، وما اجتمعت بنو إسرابٌل على ملن لط لبل 

 .(ٗ)داود"
ا ٌََشآُء{]البمرة:ولوله   .(٘)[، "أي : مما ٌشاء هللا من العلم الذي اختصه به ملسو هيلع هللا ىلص"ٕٔ٘تعالى:}ََعلََّمهُ ِممَّ

 .(ٙ)لال الراؼب:" إشارة إلى العلوم النبوٌة التً ال وصول إلٌها إلى بالوحً"
والنبوة، ولد كان من لبله من لال السعدي: "من العلوم الشرعٌة والعلوم السٌاسٌة، فجمع هللا له الملن 

[ لؽٌرهم، فلما نصرهم هللا تعالى اطمؤنوا فً دٌارهم وعبدوا هللا آمنٌن  4ٓٔاألنبٌاء ٌكون الملن ] ص 
مطمبنٌن لخذالن أعدابهم وتمكٌنهم من األرض، وهذا كله من آثار الجهاد فً سبٌله، فلو لم ٌكن لم ٌحصل 

 .(5)ذلن"
 .(2)وع وكبلم الطٌر والدواب وؼٌر ذلن"لال الزمخشري: " من صنعة الدر

ا ٌََشاُء{ أي مما شاء ، ولد ٌوضع المستمبل موضع الماضً"  .(4)لوله تعالى : } ِممَّ
ا ٌََشآُء{]البمرة:  : (ٓٔ)[، أوجهٕٔ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ََعلََّمهُ ِممَّ

}َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُكْم ِلتُْحِصنَُكْم ِمْن  أحدهما : صنعة الدروع والتمدٌر فً السرد، كما لال تعالى:
 [.2ٓبَؤِْسُكْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن{ ]األنبٌاء : 

 .(ٔٔ)والثانً : كبلم الطٌر وحكمة الزبور
 .(ٕٔ)الثالث: ولٌل: أنه فعل الطاعات واألمر بها، واجتناب المعاصً والنهً عنها

ة أشموٌل. وهو لول السديالرابع: ولٌل: أن هللا آتَى   .(ٖٔ)داوَد ملن طالوت ونبوَّ
لال المرطبً: " والذي علمه هو صنعة الدروع ومنطك الطٌر وؼٌر ذلن من أنواع ما علمه صلى هللا 

 .(ٗٔ)علٌه وسلم"
عض الناس [، أي" ولوال أن هللا ٌدفع بٕٔ٘لوله تعالى:}َولَْوالَ َدْفُع هللاِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض{]البمرة:

 .(٘ٔ)ببعض وٌكؾ بهم فسادهم"

                                                           
 . 2ٓٗ/ٕ(:صٖٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٔ)
 .2ٓٗ/ٕ(:صٖٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 4ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .4ٙٙ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر ٘)
 .ٗٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:5)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 4ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .4ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/٘( انظر:تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 . 5ٖٔ/٘(:ص:5ٗ2٘اخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 . ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 4ٕٙ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٘ٔ)



ٔ4ٕ 

 

 .(ٔ)لوال المتال والجهاد" ولال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:"
ولوال أّن هللا ٌدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له واإلٌمان به بعًضا ، وهم أهُل  لال الطبري: "

 .(ٕ)كما دفَع عن المتخلِّفٌن عن طالوَت ٌوم جالوت من أهل الكفر باهلل والمعصٌة له" -المعصٌة هلل والشرن به 
ماتلة طالوت وشجاعة أي : لواله ٌدفع عن لوم بآخرٌن ، كما دفع عن بنً إسرابٌل بم لال ابن كثٌر: "

 .(ٖ)داود"
 .(ٗ)لال السعدي:" أي: لوال أنه ٌدفع بمن ٌماتل فً سبٌله كٌد الفجار وتكالب الكفار"

ِ النَّاَس{، تنبٌه على فضٌلة الملن ، وأنه لواله لما استتب أمر  لال الراؼب: وفً لوله تعالى :}َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ
مترنان ، وتوأمان ال ٌفترلان ، ففً ارتفاع أحدهما ارتفاع اآلخر ، ألن الدٌن العالم ، ولهذا لال الدٌن والملن م

 .(٘)أس ، والملن حارس ، وماال أس له فمهدوم ، وما ال حارس له فضابع"
 :(ٙ)واختلؾ العلماء فً الناس المدفوع بهم الفساد على ألوال 

ًّ كر  .(2)، ومجاهد(5)م هللا وجههأحدهما : أن هللا ٌدفع الهبلن عن البر بالفاجر ، لاله عل
 .(4)والثانً : ٌدفع بالمجاهدٌن عن الماعدٌن. لاله الكلبً

والثالث: لٌل: "هذا الدفع بما شرع على السنة الرسل من الشرابع، ولوال ذلن لتسالب الناس وتناهبوا 
 .(ٓٔ)وهلكوا"

 .(ٔٔ)فتؤمله"لال المرطبً:  "وهذا لول حسن فإنه عموم فً الكؾ والدفع وؼٌر ذلن 
ولد روي "عن ابن عباس، فً لوله: ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لال: ٌدفع هللا بمن ٌصلً عمن 

 .(ٕٔ)ال ٌصلً، وبمن ٌحج، عمن ال ٌحج وبمن ٌزكً عمن ال ٌزكً"
ِ النَّاَس{]البمرة] ل )األلؾ( [، اختلفوا فً كسر )الدال( وفتحها وإدخإٔ٘ولوله تعالى: }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ

 :(ٖٔ)وإسماطها، فذكروا وجوها
ِ النَّاَس{ بؽٌر ألؾ هاهنا، وفً الحج: }إن هللا ٌدفع{  األول: فمرأ ابن كثٌر وأبو عمرو: }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ

 .(ٗٔ)[2ٖ]اآلٌة: 
َ ٌُدافُِع{ بؤلؾ فٌهما جمٌعاً.  الثانً: ولرأ نافع: }ولوال دفاع هللا{ }إِنَّ َّللاَّ

َ ٌُدافُِع{ بؤلؾ.الثالث: ولرأ ع ِ{ بؽٌر ألؾ، و}إِنَّ َّللاَّ : }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ ًّ  اصم وابن عامر وحمزة والكساب
 .(ٔ)الرابع: وروى عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: ولوال دفاع هللا بؤلؾ

                                                           
 .2ٕٔ/ٕ(:صٕٓٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .4ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 . 2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٗٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .5ٖٖ/٘(:ص5٘ٔ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)5)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص2ٖٕ٘. وابن ابً حاتم)5ٖٖ/٘(:ص5٘ٓ٘( و)5ٗ4٘( اخرجه الطبري فً تفسٌره)2)
 .4ٕٕ/ٖٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 4)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٖالمرطبً: ( تفسٌر ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص5ٖٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
، وبحر المحٌط: 5ٖٓ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 4ٕ٘/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖ٘/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة، أبو علً الفارسً: ٖٔ)

ٕ/ٕ52. 
ِ النَّاَس بَْعَضُهْم وه ٓٗ(فً السبعة: وفً سورة الحج و: إن هللا ٌدفع. ٌرٌد فً مكانٌن من الحج: فً اآلٌة ٗٔ) ً لوله سبحانه: َولَْوال َدْفُع َّللاَّ

َمْت َصواِمُع ... اآلٌة واآلٌة الثانٌة   المذكورة هنا. 2ٖبِبَْعٍض لَُهّدِ



ٔ4ٖ 

 

 لال أبو علً: ")دفاع( ٌحتمل أمرٌن: ٌجوز أن ٌكون مصدراً لفعل، كالكتاب واللّماء، ونحو  ذلن من
المصادر لتً تجًء على فعال. كما ٌجًء على فعال نحو: الجمال والذّهاب. وٌجوز أن ٌكون مصدراً لفاعل، 
َ ٌُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمنُوا{، فالدفاع ٌجوز أن ٌكون مصدراً لهذا، كالمتال،  ٌدّل على ذلن لراءة من لرأ: }إِنَّ َّللاَّ

ٌْمانُُكْم ونظٌره الكتاب فً أنه جاء مصدراً لفاعل وفع َ ا َملََكْت أ ل، فموله تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌَْبتَؽُوَن اْلِكتاَب ِممَّ
ٌُْكْم{ ٖٖفَكاتِبُوُهْم{ ]النور:  ِ َعلَ [ الكتاب فٌه مصدر كاتب، كما أن المكاتبة كذلن، ولال تعالى: }ِكتاَب َّللاَّ

مَ ٕٗ]النساء:  هاتُُكْم{ ]النساء: [ فالكتاب مصدر لكتب الذي دّل علٌه لوله تعالى: }ُحّرِ ٌُْكْم أُمَّ [ ألن ْٖٕت َعلَ
بًل ]آل عمران:  ً ُمَإجَّ [ كؤّن معنى دفع ودافع ٘ٗٔالمعنى: كتب هذا التحرٌم علٌكم كتاباً، وكذلن لوله: ِكتابا

 : (ٕ)سواء، أال ترى أن لوله
  ال تُْدفَعَولَمَْد َحَرْصُت بِؤَْن أُدافَِع َعْنُهم      فَإِذا اْلَمنٌَِّةُ أَْلبَلَْت 

كؤّن المعنى: ، فوضع أدافع موضع أدفع، كؤن المعنى: حرصت بؤن أدفع عنهم المنٌة، فإذا المنٌة ال تدفع
 :(ٖ)حرصت بؤن أدفع عنهم المنٌّة، فإذا المنٌّة ال تدفع، ولال أمٌة
 لوال دفاع هللا ضّل ضبللنا         ولسّرنا أنّا نتّل ونوأد

ا كان كذا فموله: إن هللا ٌدفع، وٌدافع ٌتماربان، ولٌس ٌدافع كٌضارب، لال أبو علً الفارسً: "وإذ  
ُ أَنَّى ٌُْإفَُكوَن{]التوبة:   .(ٗ)[، ولٌس للمفاعلة التً تكون من اثنٌن هنا وجه"ٖٓومما ٌموي ذلن لوله: }لاتَلَُهُم َّللاَّ

ِ{ وأنكر أن ٌم رأ "دفاع" ولال : "ألن هللا عز وجل ال واختار أبو عبٌدة لراءة الجمهور } َولَْوال َدْفُع َّللاَّ
ٌؽالبه أحد. لال مكً : هذا وهم توهم فٌه باب المفاعلة ولٌس به ، واسم "هللا" فً موضع رفع بالفعل ، أي 

 .(٘)لوال أن ٌدفع هللا"
وٌرى الطبري بؤن المراءتٌن تحمبلن المعنى نفسه، فمال: " والمول فً ذلن عندي أنهما لراءتان لد لرأت 

ما المرأة ، وجاءت بهما جماعة األمة ، ولٌس فً المراءة بؤحد الحرفٌن إحالةُ معنى اآلخر. وذلن أن من به
دافع ؼٌره عن شًء فمدافعه عنه بشًء دافع، ومتى امتنع المدفوع عن االندفاع ، فهو لمدافعه مدافع، وال شن 

هللا وجنده ، وكان فً محاولتهم ذلن  أن جالوت وجنوده كانوا بمتالهم طالوت وجنوده محاولٌن مؽالبة حزب
محاولةُ مؽالبة هللا ودفاعه عما لد تضمن لهم من النُّصرة. وذلن هو معنى " مدافعة هللا " عن الذٌن دافع هللا 

ِ النَّاَس بَْعضَ  ُهْم عنهم بمن لاتل جالوت وجنوده من أولٌابه. فبٌٌِّن إذًا أن َسواًء لراءةُ من لرأ : }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ
بِبَْعٍض{، ولراءة من لرأ : }ولوال دفاع هللا الناس بعضهم ببعض{، فً التؤوٌل والمعنى"

(ٙ). 
[، أي: " لهلن أهلها بعموبة هللا إٌاهم ، ففسدت بذلن ٕٔ٘لوله تعالى: }لَّفََسَدِت األْرُض{]البمرة:

 .(5)األرض"
وإلامتهم شعابر الكفر ومنعهم من عبادة هللا لال السعدي: أي: "لفسدت األرض باستٌبلء الكفار علٌها 

 .(2)تعالى، وإظهار دٌنه"
 .(ٔ). وروي عن مجاهد نحو ذلن(4)لال الربٌع: " لهلن من فً األرض "

                                                                                                                                                                                             
 .25ٔ( انظر: كتاب السبعة ٔ)
 .ٕ/ ٔر دٌوان الهذلٌٌن:(وهو أبو ذإٌب الهذلً، والبٌت من لصٌدته المشهورة فً رثاء بنٌه الخمسة الذٌن ماتوا فً ٌوم واحد. انظٕ)
 -ونتّل: نصرع -ورواٌته: لوال وثاق هللا. وال شاهد فٌه. والوثاق: ما ٌوثك به من حبل أو سواه ٖٔٙ(اللسان )ضلل( وعنه فً دٌوانه ٖ)

 ونوأد: ندفن أحٌاء.
 .ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٕ(الحجة للمراء السبعة: ٗ)
 .4ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .5ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٕٖ/٘تفسٌر الطبري: ( 5)
 . 2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .5ٖٗ/٘(:ص5ٕ٘٘( أخرجه الطبري)4)
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لال الزمخشري:" لؽلب المفسدون وفسدت األرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل 
 .(ٕ)وسابر ما ٌعمر األرض"

 : (ٖ)[، وجهانٕٔ٘ه تعالى:}لَّفََسَدِت األْرُض{]البمرة:وللعلماء فً لول
 أحدهما : لفسد أهل األرض .

 : (ٗ)والثانً : لعم الفساد فً األرض . وفً هذا )الفساد( وجهان
 أحدهما : الكفر: أي لعم الكفر ونزلت السخطة فاستإصل أهل األرض.

 والثانً : المتل: بعٌث الكفار فٌها ولتل المسلمٌن.
َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌَن{]البمرة:لوله ت  .(٘)[، " ولكن َّللّا ذو فضل على الناس جمٌعا"ٕٔ٘عالى:} َولَِكنَّ َّللاَّ

لال ابن كثٌر:" أي : َمنٌّ علٌهم ورحمة بهم ، ٌدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على 
 .(ٙ)خلمه فً جمٌع أفعاله وألواله"

شرع لهم الجهاد الذي فٌه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من األرض بؤسباب لال السعدي: "حٌث 
 .(5)ٌعلمونها، وأسباب ال ٌعلمونها"

 .(2)لال النسفً:" بإزالة الفساد عنهم وهو دلٌل على المعتزلة فً مسؤلة األصلح"
 .(4)لال المرطبً: " بٌن سبحانه أن دفعه بالمإمنٌن شر الكافرٌن فضل منه ونعمة"

 :فوائدال
 من فوابد اآلٌة: أن َمْن َصَدق اللجوء إلى هللا، وأحسن الظن به أجاب هللا دعاءه. - ٔ
 ومنها: أنه ٌجب على المرء إذا اشتدت به األمور أن ٌرجع إلى هللا عّز وجّل. - ٕ
{:  وإن كان من فعل اإلنسان؛ لموله تعالى: } فهزموهم -ومنها: إضافة الحوادث إلى هللا عّز وجّل  - ٖ

 لكن } بإذن هللا {؛ فاهلل هو الذي أذن بانتصار هإالء، وخذالن هإالء. -هذا فعلهم 
، حٌث لتل جالوت حٌن برز لهم؛ والشجاعة عند -علٌه الصبلة والسبلم  -ومنها: شجاعة داود  - ٗ

الوهن، والرعب؛ المبارزة لها أهمٌة عظٌمة؛ ألنه إذا لُتِل المباِرز أمام جنده فبل شن أنه سٌجعل فً للوبهم 
وٌجوز فً هذه الحال أن ٌخدع اإلنسان من بارزه؛ ألن الممام ممام حرب؛ وكل منهما ٌرٌد أن ٌمتل صاحبه؛ 

، ولال:  ًّ ما »فبل حرج أن ٌخدعه؛ وٌُذكر أن عمرو بن وّد لما خرج لمبارزة علً بن أبً طالب صاح به عل
؛ هذه خدعة؛ ولكنها جابزة؛ (ٔ)تفت، فضربه علً؛ فظن عمرو أن أحداً لد لحمه، فال«خرجت ألبارز رجلٌن

 ألن الممام ممام حرب؛ هو ٌرٌد أن ٌمتله بكل وسٌلة.

                                                                                                                                                                                             
 .2ٔٗ/ٕ(:صٕٔٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .4ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الواضح: ٘)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)

لم ألؾ على هذا السٌاق، وإنما ولفت على لول علً رضً هللا عنه لعمرو بن عبد ود: "ٌا عمرو إنن كنت عاهدت هللا ال ٌدعوكم رجل  (ٔ)
نً أدعون إلى هللا، وإلى رسوله، وإلى اإلسبلم، لال: ال حاجة لً بذلن، من لرٌش إلى إحدى خلتٌن إال أخذتها منه، لال له: أجل، لال: فإ

تجاوال، لال علً: فإنً أدعون إلى النزال، فمال: لم ٌا ابن أخً، فوهللا ما أحب أن ألتلن، لال علً: لكنً وهللا أحب أن ألتلن،..." فتنازال، و
ممتبسة  –؛ والسٌرة النبوٌة البن كثٌر ٖ٘ٔ – ٖٗٔ/ٖجع: سٌرة ابن هشام فمتله علً رضً هللا عنه، والوالعة ولعت فً ؼزوة الخندق؛ را

 .4ٖٗ – 4ٕٗ/ٔ؛ وسٌر أعبلم النببلء، السٌرة النبوٌة ٖٕٓ – ٕٕٓ/ٖ –من البداٌة والنهاٌة 
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أوتً الملن، والنبوة؛ لموله تعالى: } وآتاه هللا  -علٌه الصبلة والسبلم  -ومن فوابد اآلٌة: أن داود  - ٘
 الملن والحكمة {.

لٌس عندهم من العلم إال ما علمهم هللا؛ لموله تعالى:  -علٌهم الصبلة والسبلم  -ومنها: أن األنبٌاء  - ٙ
}وعلمه مما ٌشاء{؛ فالنبً نفسه ال ٌعلم الؽٌب، وال ٌعلم الشرع إال ما آتاه هللا سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلن لول 

فضل هللا علٌن عظٌماً{  هللا تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }وأنزل هللا علٌن الكتاب والحكمة وعلمن ما لم تكن تعلم وكان
 [ .ٖٔٔ]النساء: 

ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ لموله تعالى: } وعلمه مما ٌشاء {؛ ولكن اعلم أن مشٌبة هللا تابعة لحكمته،  - 5
ً حكٌماً{  كما لال هللا تعالى: }فمن شاء اتخذ إلى ربه سبٌبلً * وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌما

 [ .ٖٓ، 4ٕ]اإلنسان: 
ومنها: أن هللا عّز وجّل ٌدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح األرض، ومن علٌها؛ لموله تعالى: } ولوال  - 2

دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض {؛ وفساد األرض ٌكون بالمعاصً، وترن الواجبات؛ لموله 
بعض الذي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: تعالى: }ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم 

 [ .ٖٓ[ ، ولوله تعالى: }وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر{ ]الشورى: ٓٗ
ً لٌموم دٌن هللا، فدفَع الكافرٌن بجهاد  - 4 ومنها: إثبات حكمة هللا، حٌث جعل الناس ٌدفع بعضهم بعضا

ٌنٌن ألفسدوا األرض؛ ألنه ال معارض لهم؛ ولكن هللا عّز وجّل المإمنٌن؛ ألنه لو جعل السلطة لموم مع
 ٌعارض هذا بهذا.

ومنها: أن من الفساد فً األرض هدم بٌوت العبادة؛ لموله تعالى: }ولوال دفع هللا الناس بعضهم  - ٓٔ
وله [ ؛ وهذا تفسٌر لمٓٗببعض لهدمت صوامع وبٌع وصلوات ومساجد ٌذكر فٌها اسم هللا كثٌراً{ ]الحج: 

 تعالى هنا: } لفسدت األرض {؛ أو هو ذكر لنوع من الفساد.
ومنها: إثبات فضل هللا تعالى على جمٌع الخلك؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ذو فضل على العالمٌن {  - ٔٔ

حتى الكفار؛ لكن فضل هللا على الكفار فضل فً الدنٌا فمط بإعطابهم ما به لوام أبدانهم؛ أما فً اآلخرة 
 لهم بعدله بعذابهم فً النار أبد اآلبدٌن؛ وأما بالنسبة للمإمنٌن فإن هللا ٌعاملهم بالفضل فً الدنٌا، واآلخرة.فٌعام

 المرآن
ِ نَتْلُوَها َللَْيَن بِاْلَحّكِ َوإِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلين{(]البمرة:  [ٕٕ٘}ِْلَن آيَاُت َّللاَّ

 التفسٌر:
 بالصدق، وإنن لمن المرسلٌن الصادلٌن. -أٌها النبً-تلن حجج هللا وبراهٌنه، نمصُّها علٌن 

ِ{]البمرة:   [، أي: " هذه آٌات هللا التً لصصناها علٌن من أمر الذٌن ٕٕ٘لوله تعالى:} تِْلَن آٌَاُت َّللاَّ
 .(ٔ)ذكرناهم"

 .(ٕ)"و}آٌات{ جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌنة لمدلولها، لال الطبري: "}آٌات هللا{، حججه وأعبلمه وأدلته
ِ{]البمرة:  :(ٖ)[، وجهٌنٕٕ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى } آٌَاُت َّللاَّ

 األول: لٌل: }آٌات هللا{: هً المرآن.
الثانً: ولٌل: أنها اآلٌات التً تمدمت فً المصص السابك من خروج أولبن الفارٌن من الموت ، وإمامة 

وتملٌن طالوت على بنً إسرابٌل ولٌس من أوالد ملوكهم ،  هللا لهم دفعة واحدة ، ثم أحٌاهم إحٌاءة واحدة ،
واإلتٌان بالتابوت بعد فمده مشتمبلً على بماٌا من إرث آل موسى وآل هارون ، وكونه تحمله المبلبكة معاٌنة 

                                                           
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .55ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .54ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
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على ما نمل عن ترجمان المرآن ابن عباس ، وذلن االبتبلء العظٌم بالنهر فً فصل المٌظ والسفر ، وإجابة من 
على هللا فً النصرة ، ولتل داود جالوت ، وإٌتاء هللا إٌاه الملن والحكمة ، فهذه كلها آٌات عظٌمة  توكل

خوارق ، تبلها هللا على نبٌه بالحك أي مصحوبة ، بالحك ال كذب فٌها وال انتحال ، وال بمول كهنة ، بل 
 مطابماً لما فً كتب بنً إسرابٌل. 

جمهور المفسرٌن، لال الشوكانً: "وآٌات هللا هً ما اشتملت علٌه  للت: أن الثانً هو األظهر، وعلٌه  
 .(ٔ)هذه المصة من األمور المذكورة"

ٌَْن{]البمرة:  .(ٕ)[، "أي ننزل علٌن جبرٌل بها"ٕٕ٘لوله تعالى:}نَتْلُوها َعلَ
* على لال ابن عثٌمٌن: "نمرإها علٌن؛ والمراد تبلوة جبرٌل، كما لال تعالى: }نزل به الروح األمٌن

 .(ٖ)["4ٗٔ، 4ٖٔللبن{ ]الشعراء: 
{]البمرة:  .(ٗ)[،"أي: الٌمٌن الذي ال ٌرتاب فٌه"ٕٕ٘لوله تعالى:} بِاْلَحّكِ

لال ابن كثٌر: " أي : بالوالع الذي كان علٌه األمر ، المطابك لما بؤٌدي أهل الكتاب من الحك الذي ٌعلمه 
 .(٘)علماء بنً إسرابٌل"

}بالحك{ هنا الخبر الصحٌح الذي ال رٌب فٌه عند أهل الكتاب والمطلعٌن على لال الشوكانً:" والمراد 
 .(ٙ)أخبار العالم"

 .(5)لال الزمخشري:"بالٌمٌن الذي ال ٌشن فٌه أهل الكتاب ألنه فً كتبهم كذلن"
 .(2)لال السعدي: " أي: بالصدق الذي ال رٌب فٌها المتضمن لبلعتبار واالستبصار وبٌان حمابك األمور"

لال ابن عثٌمٌن:" الحك فً األخبار: هو الصدق؛ وفً األحكام: هو العدل؛ والباء إما للمصاحبة؛ أو   
 .(4)لبٌان ما جاءت به هذه اآلٌات؛ والمعنى أن هذه اآلٌات حك؛ وما جاءت به حك"

 .(ٓٔ)[، أي:" إنن لمرسل متبع فً طاعتً"ٕٕ٘لوله تعالى: }َوإِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{]البمرة:
لال الشوكانً:" إخبار من هللا سبحانه بؤنه من جملة رسل هللا سبحانه تموٌة لملبه وتثبٌتا لجنانه وتشٌٌدا 

 .(ٔٔ)ألمره"
 .(ٕٔ)لال الزمخشري: " حٌث تخبر بها من ؼٌر أن تعرؾ بمراءة كتاب وال سماع أخبار"

 .والجملة مإكدة بـ} إن {، والبلم؛ لتحمٌك رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖٔ)لال المرطبً:" نبه هللا تعالى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن هذه اآلٌات التً تمدم ذكرها ال ٌعلمها إال نبً مرسل"

لال السعدي: " فهذه شهادة من هللا لرسوله برسالته التً من جملة أدلتها ما لصه هللا علٌه من أخبار األمم 
التً لوال خبر هللا إٌاه لما كان عنده بذلن علم بل لم ٌكن فً لومه من  السالفٌن واألنبٌاء وأتباعهم وأعدابهم

                                                           
 .55ٖ/٘، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .2ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .2ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 45ٕ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٖٗٔ/ٕعثٌمٌن:( تفسٌر ابن 4)
 .52ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 45ٕ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
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عنده شًء من هذه األمور، فدل أنه رسول هللا حما ونبٌه صدلا الذي بعثه بالحك ودٌن الحك لٌظهره على 
 .(ٔ)الدٌن كله ولو كره المشركون"

َسِلٌَن{ فً هذا الموضع ؟ وهل خفً ذلن علٌه حتى لال الراؼب: "إن لٌل : ما فابدة لوله : }َوإِنََّن لَِمَن اْلُمرْ 
 ٌذكره به ؟ وما تعلك ذلن بما لبله ؟

لٌل : ٌجوز أن ٌكون تمدٌره }وإنن لمن المرسلٌن بها{، لكن لفظة بها إٌجاز ، أو ٌجوز أن تكون اآلٌة 
وأنت مرسل إلى لومن  متمدمتٌن محذوفتً النتٌجة على تمدٌر : إذا كان حال المرسلٌن وأممهم ما نتلوه علٌن ،

كما أرسل المرسلون إلى لومهم ، فبل عجب أن تجري مع لومن مجرى أمرهم مع لومهم ، واإلشارة بذلن 
ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُإاَدَن{ ولوله : }فَاْصبِْر َكَما صَ  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ  بََر أُولُو اْلعَْزمِ إلى معنى لوله : }َوُكبلًّ نَمُصُّ َعلَ

ُسِل{"  .(ٕ)ِمَن الرُّ
 :الفوائد

 -هنا: الشرعٌة « اآلٌات»من فوابد اآلٌة: إثبات آٌات هللا سبحانه وتعالى الشرعٌة؛ ألن المراد بـ  - ٔ
 .-وهً المرآن 

على نبٌه ما أوحاه إلٌه؛ لموله عّز وجّل: } نتلوها علٌن بالحك {؛ ولكن هل  ومنها: أن هللا تعالى ٌتلو - ٕ
هو هللا، أو جبرٌل؟ الرأ فً آٌة المٌامة: }ال تحرن به لسانن لتعجل به * إن علٌنا جمعه ولرآنه  الذي ٌتلو ذلن

[ ؛ ٌعنً إذا لرأه جبرٌل فاتبع لرآنه؛ فجبرٌل ٌتلوه على النبً 2ٔ - ٙٔ* فإذا لرأناه فاتبع لرآنه{ ]المٌامة: 
 ملسو هيلع هللا ىلص ولد تلماه من هللا سبحانه وتعالى.

: أن المرآن كله حك من هللا، ونازل بالحك؛ ألن الباء فً لوله تعالى: } بالحك { للمصاحبة، ومنها - ٖ
والمبلبسة أٌضاً؛ فهو نازل من عند هللا حماً؛ وهو كذلن مشتمل على الحك؛ ولٌس فٌه كذب فً أخباره، وال 

 جور فً أحكامه؛ بل أحكامه كلها عدل؛ وأخباره كلها صدق.
 لة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } وإنن لمن المرسلٌن{.ومنها: إثبات رسا - ٗ
صلى هللا علٌه -ومنها: أن هنان رسبلً آخرٌن ؼٌر الرسول؛ لموله تعالى: } لمن المرسلٌن {؛ ولكنه  - ٘
  كان خاتم النبٌٌن؛ إذ ال نبً بعده. -وسلم

 المرآن
ْلنَا بَْعَضُهْم َللَى بَعْ  ُسُل فَضَّ ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا ِليَسى اْبَن َمْريََم }تِْلَن الرُّ ٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ

ُ َما اْلتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما جَ  اْختَلَفُوا اَءتُْهُم اْلبَيِّنَاُت َولَِكِن اْلبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بُِروحِ اْلمُُدِس َولَْو َشاَء َّللاَّ
َ يَْفعَُل َما يُِريُد ) ُ َما اْلتَتَلُوا َولَِكنَّ َّللاَّ  [ٖٕ٘({ ]البمرة : ٖٕ٘فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َولَْو َشاَء َّللاَّ

 التفسٌر:
 هإالء الرسل الكرام فضَّل هللا بعضهم على بعض، بحسب ما منَّ هللا به علٌهم: فمنهم َمن كلمه هللا
كموسى ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم، وفً هذا إثبات صفة الكبلم هلل عز وجل على الوجه البلبك بجبلله، 
ومنهم َمن رفعه هللا درجاٍت عالٌةً كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعموم رسالته، وختم النبوة به، وتفضٌل أمته على جمٌع األمم، 

لٌه السبلم البٌنات المعجزات الباهرات، كإبراء َمن ولد أعمى وؼٌر ذلن. وآتى هللا تعالى عٌسى ابن مرٌم ع
بإذن هللا تعالى، وَمن به برص بإذن هللا، وكإحٌابه الموتى بإذن هللا، وأٌده بجبرٌل علٌه السبلم. ولو شاء هللا أال 

ختبلؾ بٌنهم: ٌمتتل الذٌن جاإوا ِمن بعد هإالء الرسل ِمن بعد ما جاءتهم البٌنات ما التتلوا، ولكن ولع اال
فمنهم َمن ثبت على إٌمانه، ومنهم َمن أصر على كفره. ولو شاء هللا بعد ما ولع االختبلؾ بٌنهم، الموجب 

                                                           
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
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لبللتتال، ما التتلوا، ولكن هللا ٌوفك َمن ٌشاء لطاعته واإلٌمان به، وٌخذل َمن ٌشاء، فٌعصٌه وٌكفر به، فهو 
 ٌفعل ما ٌشاء وٌختار.

ُسُل{]البمرة:لوله تعالى:} تِْلَن ال  .(ٔ)[، أي:" هإالء رسلً"ٖٕ٘رُّ
 .(ٕ)لال الصابونً: " أي أولبن الرسل الكرام الذٌن لصصنا علٌن من أنبابهم ٌا دمحم هم رسل هللا حماً"

ُسُل{]البمرة:  :(ٖ)[، ثبلثة أوجهٖٕ٘وفً لوله تعالى:} تِْلَن الرُّ
 لئلستؽراق. األول: لٌل: هو اشارة إلى جمٌع الرسل فتكون االلؾ والبلم

 الثانً: ولٌل: هو إشارة إلى األنبٌاء المذكورٌن فً هذه السورة.
 ملسو هيلع هللا ىلص.-الثالث:ولٌل: إلى األنبٌاء الذٌن بلػ علمهم إلى النبً

ًّ صلّى هللا علٌه وسلم"  .(ٗ)لال الماسمً:" من ذكر منهم فً هذه السورة أو المعلومة للنب
اعة الرسل التً ذكرت لصصها فً السورة ، أو التً ثبت علمها عند لال الزمخشري: "إشارة إلى جم

 .(ٙ)(٘)رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم"
بإشارة المإنث؛ ألنه جمع تكسٌر؛ « الرسل»ولوله تعالى: } تلن { التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار إلى   

كما لال تعالى: }لالت األعراب آمنا{  وجمع التكسٌر ٌعامل معاملة المإنث فً تؤنٌث فعله، واإلشارة إلٌه،
[؛ و}األعراب{ مذكر، لكن لما ُجمع َجمع تكسٌر صح تؤنٌثه؛ وتؤنٌثه لفظً؛ ألنه مإول ٗٔ]الحجرات:

 .(5)[ ٕٕ٘بالجماعة؛ والمشار إلٌه هم المرسل الذٌن دّل علٌهم لوله تعالى: }وإنن لمن المرسلٌن{ ]البمرة: 
ْلنا  [، أي: " هإالء رسلً فضلت بعضهم على ٖٕ٘بَْعَضُهْم َعلى بَْعٍض{]البمرة:لوله تعالى: } فَضَّ

 .(2)بعض"
 .(4)لال الماسمً:" بؤن خص بمنمبة لٌست لؽٌره"

لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً "جعلنا بعضهم أفضل من بعض فً الوحً؛ وفً األتباع؛ وفً الدرجات؛ 
 .(ٓٔ)والمراتب عند هللا سبحانه وتعالى"

 .(ٔٔ)لما أوجب ذلن من تفاضلهم فً الحسنات" لال الزمخشري:"
لال الشوكانً:" والمراد بتفضٌل بعضهم على بعض أن هللا سبحانه جعل لبعضهم من مزاٌا الكمال فوق 
ما جعله لآلخر فكان األكثر مزاٌا فاضبل واآلخر مفضوال وكما دلت هذه اآلٌة على أن بعض األنبٌاء أفضل 

ٌْنَا َداُووَد من بعض كذلن دلت اآلٌة األخرى  ْلنَا بَْعَض النَّبٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض َوآتَ وهً لوله تعالى: }َولَمَْد فَضَّ
 .(ٕٔ)["َ٘٘زبُوًرا{ ]اإلسراء : 

                                                           
 .54ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٕٙ/ٔنظر: فتح المدٌر: ( اٖ)
 .25ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .45ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
: عن أبً أمامة، لال: "للت: ٌا نبً هللا: كم األنبٌاء؟ لال مابة ألؾ وأربعة 2ٕٗ/ٕ(:ص:ٕٓ٘٘( وفً عدد الرسل، اخرج ابن أبً حاتم:) ٙ)

 .وعشرون ألفا، الرسل من ذلن: ثبلثمابة وخمسة عشر جما ؼفٌرا"
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .52ٖ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .25ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .ٖٕٙ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .45ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
أبً . ثم لال: " ولد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بٌن هذه اآلٌة وبٌن ما ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث 2ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ)

هرٌرة مرفوعا بلفظ "ال تفضلونً على األنبٌاء"]صحٌح البخاري فً تفسٌر سورة األعراؾ بلفظ:"ال تخٌرونً من بٌن االنبٌاء" وفً لفظ 
[، فمال لوم إن 2ٗ4/ٕ:ص2ٕٕٔ(. وفً لفظ "ال تخٌروا بٌن االنبٌاء"]صحٌح البخاري:5ٖٖٕآخر "ال تفضلوا بٌن األنبٌاء"]صحٌح مسلم)
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ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{]البمرة:  ُسُل فَضَّ  : (ٔ)[، فٌه وجوهاٖٕ٘لوله تعالى: }تِْلَن الرُّ
 فً األعمال ، وتحمل األثمال .األول : أن التفضٌل فً اآلخرة ، لتفاضلهم 

ً ، وَسخَّر  ً ، وبعضهم َمِلكا والثانً :أن التفضٌل فً الدنٌا، بؤن جعل بعضهم خلٌبلً ، وبعضهم كلٌما
 .(ٕ)لبعضهم الرٌح والشٌاطٌن ، وأحٌا ببعضهم الموتى ، وأبرأ األكمه ، واألبرص

 ع .والثالث: التفضٌل بالشرابع ، فمنهم من شرع ، ومنهم من لم ٌشر
 .(ٖ)والرابع: ولٌل بالعلم. روي ذلن عن زٌد بن أسلم

لال الراؼب: " فإن هللا تعالى جعل لمن رشحه للنبوة فضابل خصه بها ، ابتداء وفضابل هداه إلٌها 
لٌصٌبها ، فما خصهم به أن جعل كل واحد فً نفسه وأخبلله معرى من عاهة تشٌنه ، وأٌده بؤنواع كرامات 

صدره ، وحدد علٌه فً كل وصاٌا تسدده ، وعاتبه فً أذى زلة ظهر منه ، فهذا وزٌادة معاون تشرح 
التفضٌل الذي جعله ابتداء ، وأما تفضٌله لهم بالحكم ، فعلى حسب ما ٌظهر من أفعالهم ، فمعلوم أنه لٌس حظ 

بموله :}َواَل  علٌه الصبلة والسبلم أن ٌكون مثله فً الصبر -حٌث حذر نبٌنا  -علٌه الصبلة والسبلم  -ٌونس 
تَُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ نَاَدى َوُهَو َمْكُظوٌم{ كحظ الذٌن حثه على االلتداء بهم فً لوله : }فَاْصبِْر َكَما َصبََر 
ُسِل{ ، فالتفضٌل ٌحصل باألمرٌن ، وللتفاضل بٌنهم لال علٌه الصبلة والسبلم : " فضلت  أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

بست : أوتٌت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لً الؽنابم ، وجعلت لً األرض مسجداً  على األنبٌاء
، ولما كانت هذه األشٌاء موهبٌة ال مكتسبة ، لال (ٗ)وطهوراً ، وختم بً النبٌون ، وأرسلت إلى الناس كافة "

تحك إال بالمكسوب دون الموهوب ، علٌه الصبلة والسبلم : " أنا سٌد ولد آدم وال فخر " تنبٌهاً أن الفخر ال ٌس
ٌْنَا َداُوودَ  ْلنَا بَْعَض النَّبٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض َوآتَ  ونحو هذه اآلٌة فً تفضٌل بعض األنبٌاء على بعض لوله : }َولَمَْد فَضَّ

ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبًل َوِمَن النَّ   .(٘)اِس{"َزبُوًرا{، وهذا حكم فً المبلبكة بموله : }َّللاَّ
ُ{]البمرة:  .(ٙ)[،" أي منهم من فضله َّللّا بؤن كلمه من ؼٌر سفٌر"ٖٕ٘لوله تعالى:} ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ

                                                                                                                                                                                             
على سبٌل التواضع  ) ملسو هيلع هللا ىلص ( كان لبل أن ٌوحى إلٌه بالتفضٌل وأن المرآن ناسخ للمنع من التفضٌل ولٌل إنه لال ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ذلن هذا المول منه

ن ٌونس : بلفظ: ال ٌنبؽً لعبد أن ٌمول أنا خٌر مٕٗٗٔ/ٖ(:صٕٖ٘ٔكما لال ) ال ٌمل أحدكم أنا خٌر من ٌونس بن متى"]صحٌح البخاري)
[، ولٌل إنما نهى ذلن 52ٕٔ/ٗ:ص52ٕٕبن متى[، تواضعا مع علمه أنه أفضل األنبٌاء كما ٌدل علٌه لوله "أنا سٌد ولد آدم"]صحٌح مسلم:

لطعا للجدال والخصام فً األنبٌاء فٌكون مخصوصا بمثل ذلن ال إذا كان صدور ذلن مؤمونا ولٌل إن النهً إنما هو من جهة النبوة فمط 
صلة واحدة ال تفاضل فٌها وال نهً عن التفاضل بزٌادة الخصوصٌات والكرامات ولٌل إن المراد النهً عن التفضٌل لمجرد ألنها خ

األهواء والعصبٌة وفً جمٌع هذه األلوال ضعؾ وعندي أنه ال تعارض بٌن المرآن والسنة فإن المرآن دل على أن هللا فضل بعض أنبٌابه 
ٌجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض فإن المزاٌا التً هً مناط التفضٌل معلومة عند هللا ال تخفى علٌه منا على بعض وذلن ال ٌستلزم أنه 

خافٌة ولٌست بمعلومة عند البشر فمد ٌجهل اتباع نبً من األنبٌاء بعض مزاٌاه وخصوصٌاته فضبل عن مزاٌا ؼٌره والتفضٌل ال ٌجوز إال 
هذا فاضبل وهذا مفضوال ال لبل العلم ببعضها أو بؤكثرها أو باللها فإن ذلن تفضٌل بالجهل وإلدام  بعد العلم بجمٌع األسباب التً ٌكون بها

كن على أمر ال ٌعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه فلو فرضنا أنه لم ٌرد إال المرآن فً اإلخبار لنا بؤن هللا فضل بعض انبٌابه على بعض لم ٌ
ا بٌن األنٌباء فكٌؾ ولد وردت السنة الصحٌحة بالنهً عن ذلن وإذا عرفت هذا علمت أنه ال فٌه دلٌل على أنه ٌجوز للبشر أن ٌفضلو

تعارض بٌن المرآن والسنة بوجه من الوجوه فالمرآن فٌه اإلخبار من هللا بؤنه فضل بعض أنبٌابه على بعض والسنة فٌها النهً لعباده أن 
 [.4ٕٙ-2ٕٙ/ٔهما متعارضان فمد ؼلط ؼلطا بٌنا".]فتح المدٌر: ٌفضلوا بٌن أنبٌابه فمن تعرض للجمع بٌنهما زاعما أن

 .2ٖٗ-2ٕٗ/ٕ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
: عن لتادة  " اتخذ هللا براهٌم خلٌبل، وكلم موسى تكلٌما، وجعل عٌسى كمثل آدم، خلمه من 2ٕٗ/ٕ(:صٕٔ٘٘(أخرج ابن ابً حاتم )ٕ)

كن فٌكون، وهو عبد هللا ورسوله، من كلمة هللا وروحه، وآتى سلٌمان ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، وآتى داود زبورا، تراب، ثم لال له: 
 وؼفر لدمحم بن عبد هللا، ما تمدم من ذنبه وما تؤخر".

 .2ٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖ)
ْعِب . من حدٌث أبً هرٌرة، ولفظ5ٖٔ/ٔ(:صٖٕ٘( صحٌح مسلم)ٗ) ْلُت َعلَى اأْلَْنبٌَِاِء بِِسّتٍ أُْعِطٌُت َجَواِمَع اْلَكِلِم َونُِصْرُت بِالرُّ ه:" فُّضِ

ًَ اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َوأُْرِسْلُت إِلَى اْلَخْلِك َكافَّةً َوُختَِم بِ  ًَ اْلؽَنَابُِم َوُجِعلَْت ِل  ًَ النَّبٌُِّوَن".َوأُِحلَّْت ِل
 .5ٔ٘-ٙٔ٘/ٔب االصفهانً: ( تفسٌر الراؼ٘)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)



ٕٓٓ 

 

 .(ٕ). وروي عن الشعبً، نحو ذلن(ٔ)لال مجاهد:" كلم هللا موسى"
لٌه لال الماسمً: "تفصٌل التفضٌل أي منهم من فضله هللا بؤن كلمه من ؼٌر سفٌر وهو موسى ع

 .(ٖ)السبلم"
ُ{]البمرة: ن َكلََّم َّللاَّ  :(ٗ)[، اختلفت المراءة فٌه على وجوهٖٕ٘ولوله تعالى:} ّمْنُهْم مَّ

ُ{: بالتشدٌد ورفع الجبللة ، والعابد على : من ، محذوؾ تمدٌره من كلمه.  األولى: لرأ الجمهور} َكلََّم َّللاَّ
َ{ بالنصب، والف  اعل مستتر فً : كلم ، ٌعود على : }من{.الثانً:ولد لرئ } َكلََّم َّللاَّ

الثالث: ولرأ أبو المتوكل ، وأبو نهشل ، وابن السمٌفع : }كالم هللا{ باأللؾ ونصب الجبللة من المكالمة ،  
 وهً صدور الكبلم من اثنٌن ، ومنه لٌل : كلٌم هللا، أي: مكالمه، )فعٌل( بمعنى )مفاعل(: كجلٌس وخلٌط .

الجبللة أتم فً التفضٌل من النصب ، إذ الرفع ٌدل على الحضور والخطاب منه  لال أبو حٌان:" ورفع
 .(٘)تعالى للمتكلم ، والنصب ٌدل على الحضور دون الخطاب منه"

[، أي:"ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ٖٕ٘لوله تعالى:} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت{]البمرة:
 .(ٙ)ورفعة المنزلة"

الزمخشري:  "أى :ومنهم من رفعه على سابر األنبٌاء كان بعد تفاوتهم فً الفضل أفضل منهم لال 
 .(5)درجات كثٌرة"

 .(2)وروي عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: }درجات{: لال"ٌعنً: فضابل"
 .(4)لال المراؼً:" ومنهم من رفعه َّللّا على ؼٌره من الرسل بمراتب متباعدة فً الكمال والشرؾ"

زمخشري: "والظاهر أنه أراد دمحماً صلى َّللاَّ علٌه وسلم ، ألنه هو المفضل علٌهم ، حٌث أوتى ما لم لال ال
ٌإته أحد من اآلٌات المتكاثرة المرتمٌة إلى ألؾ آٌة أو أكثر. ولو لم ٌإت إال المرآن وحده لكفى به فضبل منفٌاً 

الدهر دون سابر المعجزات. وفً هذا اإلبهام من  على سابر ما أوتى األنبٌاء ، ألنه المعجزة البالٌة على وجه
تفخٌم فضله وإعبلء لدره ما ال ٌخفى ، لما فٌه من الشهادة على أنه العلم الذي ال ٌشتبه ، والمتمٌز الذي ال 
ٌلتبس. وٌمال للرجل : من فعل هذا؟ فٌمول : أحدكم أو بعضكم ، ٌرٌد به الذي تعورؾ واشتهر بنحوه من 

أفخم من التصرٌح به وأنوه بصاحبه. وسبل الحطٌبة عن أشعر الناس؟ فذكر زهٌراً والنابؽة األفعال ، فٌكون 
ثم لال : ولو شبت لذكرت الثالث ، أراد نفسه ، ولو لال : ولو شبت لذكرت نفسً ، لم ٌفخم أمره. وٌجوز أن 

 .(ٓٔ)ٌرٌد : إبراهٌم ودمحماً وؼٌرهما من أولى العزم من الرسل"
فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص له الوسٌلة؛ وهً أعلى درجة فً الجنة، وال تكون إال لعبد من عباد هللا؛ لال لال ابن عثٌمٌن:" 

؛ وفً المعراج وجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص إبراهٌم فً السماء السابعة؛ وموسى فً (ٔ)«وأرجو أن أكون أنا هو»النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٔ)؛ وهكذا؛ وهذا من رفع الدرجات"(ٕ)إدرٌس فً الرابعةالسادسة؛ وهارون فً الخامسة؛ و

                                                           
 .2ٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘٘( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .2ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)
 .25ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .2ٕٕ/ٕ، والبحر المحٌط: 45ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .2ٕٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٘)
 .52ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .45ٕ/ٔتفسٌر الكشاؾ: ( 5)
 .2ٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:4)
 .42ٕ-45ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)

 .2ٖٗ[ ٔٔ] 2ٗ4: استحباب المول مثل لول المإذن...، حدٌث رلم 5، كتاب الصبلة، باب 5ٖ2أخرجه مسلم ص (ٔ)



ٕٓٔ 

 

ولال الشوكانً: " هذا البعض ٌحتمل أن ٌراد به من عظمت منزلته عند هللا سبحانه من األنبٌاء وٌحتمل 
ه أخبرنا بؤنه أن ٌراد به نبٌنا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( لكثرة مزاٌاه الممتضٌة لتفضٌله وٌحتمل أن ٌراد به إدرٌس ألن هللا سبحان

رفعه مكانا علٌا ولٌل إنهم أولوا العزم ولٌل إبراهٌم وال ٌخفان أن هللا سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع فبل 
ٌجوز لنا التعرض للبٌان له إال ببرهان من هللا سبحانه وتعالى أو من أنبٌابه علٌهم الصبلة والسبلم ولم ٌرد ما 

تفسٌر المرآن الكرٌم بمحض الرأي ولد عرفت ما فٌه من الوعٌد الشدٌد ٌرشد إلى ذلن فالتعرض لبٌانه هو من 
مع كون ذلن ذرٌعة إلى التفضٌل بٌن األنبٌاء ولد نهٌنا عنه ولد جزم كثٌر من أبمة التفسٌر انه نبٌنا ) صلى 

فضل وهم هللا علٌه وسلم ( وأطالوا فً ذلن واستدلوا بما خصه هللا به من المعجزات ومزاٌا الكمال وخصال ال
بهذا الجزم بدلٌل ال ٌدل على المطلوب لد ولعوا فً خطرٌن وارتكبوا نهٌٌن وهما تفسٌر المرآن بالرأي 
والدخول فً ذرابع التفضٌل بٌن األنبٌاء وإن لم ٌكن ذلن تفضٌبل صرٌحا فهو ذرٌعة إلٌه ببل شن وال شبهة 

نتمل من ذلن إلى التفضٌل المنهً عنه ولد ألن من جزم بؤن هذا البعض المرفوع درجات هو النبً الفبلنً ا
أؼنى هللا نبٌنا المصطفى ) ملسو هيلع هللا ىلص ( عن ذلن بما ال ٌحتاج معه إلى ؼٌره من الفضابل والفواضل فإٌان أن تتمرب 

 .(ٕ)إلٌه ) ملسو هيلع هللا ىلص ( بالدخول فً أبواب نهان عن دخولها فتعصٌه وتسًء وأنت تظن أنن مطٌع محسن"
 :(ٖ)[، وجهٌنٖٕ٘لد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت{]البمرة:و

 أحدهما : أن أوحى إلى بعضهم فً منامه ، وأرسل إلى بعضهم المبلبكة فً ٌمظته .
 والثانً : أن بعث بعضهم إلى لومه ، وبعث بعضهم إلى كافة الناس .

ٌْنَا ِعٌَسى  [، "وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم الحجج واألدلة على ٖٕ٘اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت{]البمرة:لوله تعالى:} َوآتَ
 .(ٗ)نبوته"

لال الشوكانً: " أي: اآلٌات الباهرة والمعجزات الظاهرة من إحٌاء األموات وإبراء المرضى وؼٌر 
 .(٘)ذلن"

 .(ٙ)ا إلى مرٌم وروح منه"لال السعدي:" الداالت على نبوته وأنه عبد هللا ورسوله وكلمته ألماه
على ٌدٌه من  لال ابن عثٌمٌن:" أي: اآلٌات البٌنات الدالة على رسالته، وٌراد بها اإلنجٌل، وما جرى

 .(5)إحٌاء الموتى، وإخراجهم من لبورهم بإذن هللا، ونحو ذلن"
ت التً وضع على أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن ابن عباس: }وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم البٌنات{، أي: اآلٌا

ٌدٌه من إحٌاء الموتى وخلمه من الطٌن كهٌبة الطٌر ثم ٌنفخ فٌه الروح، فٌكون طٌرا بإذن هللا، وإبراء األسمام، 
والخبر بكثٌر من الؽٌوب، مما ٌدخرون فً بٌوتهم، وما رد علٌهم من التوراة، مع اإلنجٌل الذي أحدث هللا 

 .(2)إلٌه"
 بروح المدس. (4)[،: أي و"لوٌناه"ُٖٕ٘روحِ اْلمُُدِس{]البمرة:لوله تعالى:}َوأٌََّْدنَاهُ بِ 

                                                                                                                                                                                             
، 5ٓ٘؛ ومسلماً ص5ٕٖٓكر المبلبكة صلوات هللا وسبلمه علٌهم، حدٌث رلم : ذٙ، كتاب بدء الخلك، باب ٕٓٙراجع البخاري ص (ٕ)

 .ٕٙٔ[ 4ٕ٘] ٔٔٗ: اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى السموات وفرض الصلوات، حدٌث رلم 5ٗكتاب اإلٌمان، باب 
 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .4ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .54ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .4ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 . 2ٖٗ/ٕ(:صٕ٘٘٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 
 .5ٖٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4)
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 .(ٔ)لال الطبري: " ولوٌناه وأعناه بروح هللا ، وهو جبرٌل"
 :(ٕ)[، ذكر أهل التفسٌر فٌه وجوهاٖٕ٘ولوله تعالى:} بُِروحِ اْلمُُدِس{]البمرة:

}لل نزله روح المدس من ربن أحدهما : بجبرٌل علٌه السبلم ٌبلزمه فً أحواله، " كما لال تعالى: 
هو جبرٌل؛ أٌد هللا عٌسى به، حٌث كان ٌموٌه فً مهام أموره « روح المدس»[ ؛ فـ ٕٓٔبالحك{ ]النحل: 

 .(ٖ)عندما ٌحتاج إلى تموٌة"
 والثانً : بؤن نفخ فٌه من ُروحه .

 والثالث: باإلٌمان والٌمٌن الذي أٌده به هللا ولواه على ما أمر به.
عه من العلم المطهر اآلتً من عند هللا؛ والعلم، أو الوحً ٌسمى روحاً، كما لال تعالى: الرابع: ما م

 [.ٕ٘}وكذلن أوحٌنا إلٌن روحاً من أمرنا{ ]الشورى: 
لال الراؼب: " وروح المدس إشارة إلى ما خص به عٌسى مما كان ٌحً به الموتى ملكاً ، أو لوة ، أو 

روح المدس ، والروح األمٌن  -علٌه السبلم  -بكل ذلن ، وسمً جبرٌل  اسماً من أسمابه أو علماً ، ولد فسر
وُح اأْلَِمٌُن ) لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن َربَِّن{"4ٖٔفً لوله : }نََزَل بِِه الرُّ  .(ٗ)( َعلَى لَْلبَِن{ وفً لوله : }لُْل نَزَّ

كر؟ للت : لما أوتٌا من اآلٌات لال الزمخشري: "فإن للت : فلَم خّص موسى وعٌسى من بٌن األنبٌاء بالذ
العظٌمة والمعجزات الباهرة. ولمد بٌن َّللاَّ وجه التفضٌل حٌث جعل التكلٌم من الفضل وهو آٌة من اآلٌات ، 
فلما كان هذان النبٌان لد أوتٌا ما أوتٌا من عظام اآلٌات خصا بالذكر فً باب التفضٌل. وهذا دلٌل بٌن أّن من 

فمد فضل على ؼٌره. ولما كان نبٌنا صلى َّللاَّ علٌه وسلم هو الذي أوتى منها ما لم  زٌد تفضٌبل باآلٌات منهم
ٌإت أحد فً كثرتها وعظمها. كان هو المشهود له بإحراز لصبات الفضل ؼٌر مدافع ، اللهّم ارزلنا شفاعته 

 .(٘)ٌوم الدٌن"
[، " أي: لو أراد هللا ما التتل األمم الذٌن ِٖٕ٘هم{]البمرة:ولوله تعالى:} َولَو َشآَء هللاُ َما اْلتَتََل الَِّذٌَن ِمن بَْعدِ 

 .(ٙ)جاإوا بعد الرسل"
 .(5)لال الشوكانً:" أي لو شاء هللا عدم التتالهم ما التتلوا"

عن معصٌته فبل ٌمتتلوا ، ما التتلوا وال  -بعصمته وتوفٌمه إٌاهم  -ولو أراد هللا أن ٌحجزهم  لال الطبري:"
 .(2)اختلفوا"
 .(4)الزمخشري:" من بعد الرسل، الختبلفهم فً الدٌن ، وتشعب مذاهبهم ، وتكفٌر بعضهم بعضا"لال 

[، أي:" من بعد ما جاءهم من آٌات هللا ما أبان لهم ٖٕ٘لوله تعالى:} ِمن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت{]البمرة:
 .(ٓٔ)الحك ، وأوضح لهم السبٌل"

 .(ٔٔ)"الحبلل والحرام"لال السدي: }البٌنات{، أي 

                                                           
 .54ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٖٕ/ٖوتفسٌر ابن عثٌمٌن: ، 4ٓٔ/ٔ، وتفسٌر السعدي: ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .5ٖٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .5ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٗ)
 .42ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .2ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .42ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 4)
 .2ٖٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:صٕٙ٘٘حاتم)( اخرجه ابن ابً ٔٔ)
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و} اْلبٌَِّنَاُت{ أي "اآلٌات البٌنات؛ وهو الوحً الذي جاءت به الرسل، وؼٌره من اآلٌات الدالة على 
 .(ٔ)رسالتهم"

 .(ٕ)لال السعدي: البٌنات" الموجبة لبلجتماع على اإلٌمان"
 .(ٖ)لال النسفً: اآلٌات: " المعجزات الظاهرات"

تال حصل بعدما زال اللبس، واتضح األمر، ووجدت البٌنات الدالة على لال ابن عثٌمٌن:" أي هذا الم
صدق الرسل؛ ومع ذلن فإن الكفار استمروا على كفرهم، ورخصت علٌهم رلابهم، ونفوسهم فً نصرة 

 .(ٗ)الطاؼوت؛ ولاتلوا المإمنٌن أولٌاء هللا عّز وجّل؛ كل ذلن من أجل العناد، واالستكبار"
 :(٘)[ وذكروا ثبلثة أوجهٌٖٕ٘ن فً معنى لوله تعالى}ِمن بَْعِدِهم{]البمرة:ولد تعددت ألوال المفسر

 األول: أي من بعد الرسل.
الثانً: ولٌل: من بعد موسى وعٌسى ودمحم ألن الثانً مذكور صرٌحا واألول والثالث ولعت اإلشارة 

 إلٌهما بموله}منهم من كلم هللا{.
 .(5). وروي مثله عن الربٌع(ٙ)"الثالث: ولال لتادة: ": من بعد موسى وعٌسى

 .(2)الرابع: ولال السدي: "من بعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولَو َشآَء هللاُ َما اْلتَتََل الَِّذٌَن ِمن بَْعِدِهم ِمن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم 

 :(4)[، فٌه وجهٌنٖٕ٘اْلبٌَِّنَاُت{]البمرة:
 ولو شاء هللا ما أمر بالمتال بعد وضوح الحجة .أحدهما : 

 والثانً : ولو شاء هللا الضطرهم إلى اإلٌمان ، ولما حصل فهٌم خٌار .
 .(ٓٔ)[، أي: ولكن شاء اإلختبلؾ فاختلفوا"ٖٕ٘لوله تعالى: } َولَِكِن اْختَلَفُوا{]البمرة:

 .(ٔٔ)فً الدٌن وتشعب مذاهبهم وأهوابهم"لال الصابونً: " أي ولكنَّ هللا لم ٌشؤ هداٌتهم بسبب اختبلفهم 
 .(ٕٔ)لال لتادة: "لوله: }ولكن اختلفوا{ ٌعنً الٌهود والنصارى، ٌمول: هذا المرآن لهم ما اختلفوا فٌه"

[، أي:" ، فمنهم من ثبت على اإِلٌمان ومنهم من ٖٕ٘لوله تعالى:} فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكفََر{]البمرة:
 .(ٖٔ)حاد وكفر"

لال أبو حٌان:" من آمن بالتزامه دٌن الرسل واتباعهم ، ومن كفر باعراضه عن اتباع الرسل حسداً وبؽٌاً 
 .(ٗٔ)واستبثاراً بحطام الدنٌا"

ُ َما اْلتَتَلُوا{]البمرة:  .(٘ٔ)[،ٌعنً: ولو أراد هللا ما التتل الذٌن من بعد الرسلٖٕ٘لوله تعالى:} َولَْو َشاَء َّللاَّ

                                                           
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .4ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/٘، وتفسٌر الطبري: 5ٕٓ-4ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .2ٖٓ/٘(:ص5٘2٘( أخرجه الطبري:)ٙ)
 .2ٖٔ/٘(:ص5٘4٘( أخرجه الطبري)5)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٕ٘٘أبً حاتم)( أخرجه ابن 2)
 .ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4)
 .2ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص2ٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .2ٖٓ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)



ٕٓٗ 

 

ةً َواِحَدةً{  لال الراؼب: ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ أي "لو شاء هللا ما اختلفوا وكانوا أمة واحدة ، كموله : }َولَْو َشاَء َّللاَّ
ةً َواِحَدةً{ اآلٌة"  .(ٔ)ولوله : }َولَْو َشاَء َربَُّن لََجعََل النَّاَس أُمَّ

 .(ٕ)لال الشوكانً:" ولو شاء هللا عدم التتالهم بعد هذا االختبلؾ،ما التتلوا"
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي لو شاء هللا لجعل البشر على طبٌعة المبلبكة ال ٌتنازعون وال ٌمتتلون"

لال السعدي:" فكان موجب هذا االختبلؾ التفرق والمعاداة والمماتلة، ومع هذا فلو شاء هللا بعد هذا 
إنما تنفع األسباب مع عدم معارضة االختبلؾ ما التتلوا، فدل ذلن على أن مشٌبة هللا نافذة ؼالبة لؤلسباب، و

 .(ٗ)المشٌبة، فإذا وجدت اضمحل كل سبب، وزال كل موجب"
ُ َما اْلتَتَلُواْ{، لٌل : الجملة تكررت توكٌداً لؤلولى ، لاله الزمخشري  . (٘)لال أبو حٌان:" }َولَْو َشاء َّللاَّ

حول بٌنهم وبٌن المتال بؤن ٌسلبهم الموى ولٌل : ال توكٌد الختبلؾ المشٌبتٌن ، فاألولى : ولو شاء هللا أن ٌ
والعمول ، والثانٌة : ولو شاء هللا أن ٌؤمر المإمنٌن بالمتال ، ولكن أمر وشاء أن ٌمتتلوا ، وتعلك بهذه اآلٌة 

 .(ٙ)مثبتو المدر ونافوه"
َ ٌَْفعَُل َما ٌُِرٌُد{]البمرة: فضبل وٌخذل من ٌشاء [، ٌعنً" ٌوفك من ٌشاء ٖٕ٘لوله تعالى:} َولَِكنَّ َّللاَّ

 .(5)عدال"
 .(2)لال الطبري: "بؤن ٌوفك هذا لطاعته واإلٌمان به فٌإمن به وٌطٌعه ، وٌخذل هذا فٌكفر به وٌعصٌه"

 .(4)لال الزمخشري:" من الخذالن والعصمة"
 .(ٓٔ)لال الشوكانً:"ال راد لحكمه وال مبدل لمضابه فهو ٌفعل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد"

ولكّن هللا حكٌم ٌفعل ما فٌه المصلحة، وكلُّ ذلن عن لضاء هللا ولدره فهو الفعال لما لال الصابونً:" 
 .(ٔٔ)ٌرٌد"

لال السعدي: " فإرادته ؼالبة ومشٌبته نافذة، وفً هذا ونحوه داللة على أن هللا تعالى لم ٌزل ٌفعل ما 
عنه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من االستواء التضته مشٌبته وحكمته، ومن جملة ما ٌفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به 

 .(ٕٔ)والنزول واأللوال، واألفعال التً ٌعبرون عنها باألفعال االختٌارٌة"
 :الفوائد

 من فوابد اآلٌة: أن الرسل علٌهم السبلم ٌتفاضلون؛ لموله تعالى: } فضلنا بعضهم على بعض {. - ٔ
عباده ٌفضل بعضهم على بعض؛ ألن الرسل هم ومنها: أن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء؛ حتى خواص  - ٕ

 أعلى أصناؾ بنً آدم، ومع ذلن ٌمع التفاضل بٌنهم بتفضٌل هللا.
وٌتفرع علٌها فابدة أخرى: أن هللا ٌفضل أتباع الرسل بعضهم على بعض، كما لال تعالى: }كنتم خٌر أمة 

؛ كما أن من كان من األمم (ٔ)«خٌر الناس لرنً: »[ ، وكما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلصٓٔٔأخرجت للناس{ ]آل عمران: 

                                                           
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .4ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .42ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .2ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .4ٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .2ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .44ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 4)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .4ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)



ٕٓ٘ 

 

أخلص هلل، وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ ألن الرسل إذا كانوا ٌتفاضلون فؤتباعهم كذلن 
ال تخٌرونً : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌتفاضلون؛ فإن للت: كٌؾ نجمع بٌن هذه اآلٌة المثبتة للتفاضل بٌن الرسل؛ وبٌن لوله 

 أن ٌفاضل بٌن األنبٌاء؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-، ونهٌه (ٕ)«وسىعلى م
فالجواب: أن ٌمال: فً هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهً فٌما إذا كان على سبٌل االفتخار 

عٌسى؛ وما مثبلً؛ أفضل من « دمحم أفضل من موسى»والتعلًِّ: بؤن ٌفتخر أتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على ؼٌرهم، فٌمولوا: 
أنا سٌد ولد آدم وال »أشبه ذلن؛ فهذا منهً عنه؛ أما إذا كان على سبٌل الخبر فهذا ال بؤس به؛ ولهذا لال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٖ)«فخر
ومن فوابد اآلٌة: إثبات الكبلم هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: } منهم من كلم هللا {؛ وكبلم هللا عّز وجّل  - ٖ

والجماعة من صفاته الذاتٌة الفعلٌة؛ فباعتبار أصله من الصفات الذاتٌة؛ ألنه صفة كمال؛ وهللا عند أهل السنة، 
فهو من الصفات الفعلٌة؛ ألنه  -أنه ٌتكلم إذا شاء  -عّز وجّل موصوؾ بالكمال أزالً، وأبداً؛ أما باعتبار آحاده 
[ ، ولال تعالى: }ولما 2ٕمول له كن فٌكون{ ]ٌس: ٌتعلك بمشٌبته. لال هللا تعالى: }إنما أمره إذا أراد شٌباً أن ٌ

[ ؛ حصل الكبلم بعد مجٌبه لمٌمات هللا؛ ولهذا حصل بٌنهما ٖٗٔجاء موسى لمٌماتنا وكلمه ربه{ ]األعراؾ: 
[ ؛ فمال تعالى: }لن ترانً{ بعد أن لال ٖٗٔمناجاة: }لال رب أرنً أنظر إلٌن لال لن ترانً{ ]األعراؾ: 

ظر إلٌن{ ؛ هذا هو الحك فً هذه المسؤلة؛ وزعمت األشاعرة أن كبلم هللا عّز وجّل هو موسى: }رب أرنً أن
؛ وأما ما ٌسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلولة خلمها هللا عّز -أي المعنى المابم بنفسه  -المعنى النفسً 

 «.التسعٌنٌة»ٌسمى بـ وجّل لتعبر عما فً نفسه؛ ولد أبطل شٌخ اإلسبلم هذا المول من تسعٌن وجهاً فً كتاب 
ومن فوابد اآلٌة: أن كبلم هللا لئلنسان ٌعتبر رفعة له؛ ألن هللا تعالى ساق لوله: } منهم من كلم هللا {  - ٗ

 على سبٌل الثناء، والمدح.
ومنه ٌإخذ علّو ممام المصلً؛ ألنه ٌخاطب هللا عّز وجّل، وٌناجٌه كما أخبر بذلن النبً صلى هللا علٌه 

؛ وإذا لال المصلً: }الرحمن «حمدنً عبدي»لال المصلً: }الحمد هلل رب العالمٌن{، لال هللا: وسلم: فإذا 
ًّ عبدي»الرحٌم{ لال هللا:  إلى آخر الحدٌث؛ فاهلل تعالى ٌناجً المصلً، وإن كان المصلً ال  (ٗ)«أثنى عل

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌسمعه؛ لكن أخبر بذلن الصادق المصدوق 
اآلٌة: أن الفضابل مراتب، ودرجات؛ لموله تعالى: } ورفع بعضهم درجات {؛ وهذا ٌشمل ومن فوابد  - ٙ

الدرجات الحسٌة، والدرجات المعنوٌة؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص له الوسٌلة، وهً أعلى درجة فً الجنة ال ٌنبؽً أن تكون إال 
؛ كذلن مراتب أهل الجنة درجات: لال النبً (٘)«كون أنا هووأرجو أن أ»لعبد من عباد هللا؛ لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

كما تتراءون الكوكب الدري الؽابر  -ٌعنً العالٌة  -إن أهل الجنة ٌتراءون أصحاب الؽرؾ من فولهم »ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                                                                                                                                                             
، ٕٕٔٔ، وأخرجه مسلم صٕٕ٘ٙ: ال ٌشهد على شهادة جور إذا أشهد، حدٌث رلم 4، كتاب الشهادات، باب 4ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٖٕ٘[ ٕٕٔ] 5ٕٗٙ: فضل الصحابة ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم، حدٌث رلم ٕ٘كتاب فضابل الصحابة، باب 
، ٕٔٔٗ: ما ٌذكر فً األشخاص والخصومة بٌن المسلم والٌهودي، حدٌث رلم ٔ، كتاب الخصومات، باب 24ٔخاري صأخرجه الب (ٕ)

 .5ٖٖٕ[ ٓٙٔ] ٖ٘ٔٙ: من فضابل موسى، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب الفضابل، باب 4٘ٓٔوأخرجه ص
: ومن سورة بنً إسرابٌل، حدٌث 5ٔ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 45ٓٔ؛ وأخرجه الترمذي صٓٓٓٔٔ، حدٌث رلم ٕ/ٖأخرجه أحمد  (ٖ)

؛ ومدار الحدٌث على علً بن زٌد بن 2ٖٓٗ: ذكر الشفاعة، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب الزهد، باب 5ٖ4ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة ص2ٖٗٔرلم 
؛ وما أخرجه 5ٗ، حدٌث رلم 4ٖ/ٔجدعان، وفٌه ضعؾ، والحدٌث صحٌح بطرله وشواهده، منها ما أخرجه الدارمً فً الممدمة بمعناه 

، ولال فً صحٌح الترمذي: صحٌح ٖٙ٘/ٕ، ولال األلبانً فً تخرٌجه: صحٌح اإلسناد ٖٙ٘ - ٖ٘٘/ٕابن أبً عاصم فً كتاب السنة 
 .4ٖٖٙ - ٕٙٔ٘، حدٌث رلم 5ٔ/ٖ
 .4ٖ٘[ 2ٖ] 252: وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الصبلة، باب 5ٗٓأخرجه مسلم فً صحٌحه ص (ٗ)
 .2ٖٗ[ ٔٔ] 2ٗ4: استحباب المول مثل لول المإذن ... ، حدٌث رلم 5، كتاب الصبلة، باب 5ٖ2سلم صأخرجه م (٘)



ٕٓٙ 

 

بلؽها ؼٌرهم؟ فً األفك من المشرق أو المؽرب لتفاضل ما بٌنهم؛ لالوا: ٌا رسول هللا، تلن منازل األنبٌاء ال ٌ
 .(ٙ)«لال: بلى والذي نفسً بٌده رجال آمنوا باهلل، وصدلوا المرسلٌن

ومن فوابد اآلٌة: إثبات أن عٌسى نبً من أنبٌاء هللا؛ لموله تعالى: } وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم البٌنات {؛  - 5
ٌاء الموتى بإذن هللا؛ وهللا عّز وجّل أعطاه آٌات لٌإمن الناس به؛ ومن اآلٌات الحسٌة لعٌسى ابن مرٌم إح

وإخراجهم من المبور؛ وإبراء األكمه، واألبرص؛ وأن ٌخلك من الطٌن كهٌبة الطٌر فٌكون طٌراً ٌطٌر بالفعل 
 بإذن هللا؛ وهنان آٌات شرعٌة مستفادة من لوله تعالى: } وأٌدناه بروح المدس { على أحد التفسٌرٌن السابمٌن.

فً حاجة إلى من ٌإٌدهم، وٌموٌهم؛ لموله تعالى: } وأٌدناه بروح  ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم - 2
 المدس{.
زعمهم أن عٌسى إله؛ لموله تعالى: } وأٌدناه بروح المدس {؛ أي  ومنها: الرد على النصارى فً - 4

 لوٌناه؛ والزم ذلن أنه ٌحتاج إلى تموٌة؛ والذي ٌحتاج إلى تموٌة ال ٌصلح أن ٌكون ربًّا، وإلهاً.
ومنها: الثناء على جبرٌل علٌه السبلم حٌث وصؾ بؤنه روح المدس؛ ومن وجه آخر: حٌث كان  - ٓٔ

 مإٌِّداً للرسل بإذن هللا؛ لموله تعالى: } وأٌدناه بروح المدس {.
 ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ما التتل الذٌن من بعدهم {. - ٔٔ
ٌمولون: إن فعل العبد  الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ما التتل {؛ ألن المدرٌةومنها:  - ٕٔ

 لٌس بمشٌبة هللا؛ وإنما العبد مستمل بعمله؛ وهذه اآلٌة صرٌحة فً أن أفعال اإلنسان بمشٌبة هللا.
له تعالى: } من بعد ما ومنها: أن لتال الكفار للمإمنٌن كان عن عناد، واستكبار؛ ال عن جهل؛ لمو - ٖٔ

 جاءتهم البٌنات {.
ومنها: لطؾ هللا بالعباد، حٌث كان ال ٌبعث رسوالً إال ببٌنة تشهد بؤنه رسول؛ وشهادة هللا عّز وجّل  - ٗٔ

ألنبٌابه بالرسالة تكون بالمول، وبالفعل؛ مثالها بالمول: لوله تعالى: }لكن هللا ٌشهد بما أنزل إلٌن أنزله بعلمه 
[ ؛ ومثالها بالفعل: تؤٌٌد هللا للرسول، ونصره إٌاه، وتمكٌنه ٙٙٔة ٌشهدون وكفى باهلل شهٌداً{ ]النساء: والمبلبك

 من لتل أعدابه.
ومنها: بٌان حكمة هللا عّز وجّل فً انمسام الناس إلى مإمن، وكافر؛ لموله تعالى: } ولكن اختلفوا  - ٘ٔ

 مام الجهاد، وال حصل االمتحان.فمنهم من آمن ومنهم من كفر {؛ ولوال هذا ما است
ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } آمن {، و} كفر {، حٌث أضاؾ الفعل إلى العبد؛ وهم  - ٙٔ

ٌرون أن اإلنسان مجبر على عمله، وال ٌنسب إلٌه الفعل إال على سبٌل المجاز كما ٌمال: أحرلت النار 
 الخشب؛ وهذه اآلٌة ترد علٌهم.

إثبات أن هللا سبحانه وتعالى هو خالك أفعال العباد؛ لموله تعالى: } ٌفعل ما ٌرٌد {؛ مع أن ومنها:  - 5ٔ
الفعل فعل العبد: فااللتتال فعل العبد؛ واالختبلؾ فعل العبد؛ لكن لما كان صادراً بمشٌبة هللا عّز وجّل وبخلمه، 

 أضافه هللا عّز وجّل إلى نفسه.
لموله تعالى: } ولكن هللا ٌفعل ما ٌرٌد {؛ واإلرادة التً اتصؾ هللا بها ومنها: إثبات اإلرادة هلل؛  - 2ٔ

نوعان: كونٌة، وشرعٌة؛ والفرق بٌنهما من حٌث المعنى؛ ومن حٌث المتعلك؛ ومن حٌث األثر؛ من حٌث 
دة اإلرا»بمعنى المشٌبة؛ ومن حٌث المتعلك: « اإلرادة الكونٌة»بمعنى المحبة؛ و« اإلرادة الشرعٌة»المعنى: 
تتعلك فٌما ٌحبه هللا، وفٌما ال ٌحبه؛ فإذا لٌل: هل أراد هللا الكفر؟ نمول: باإلرادة الكونٌة: نعم؛  «الكونٌة

ال تتعلك إال فٌما « اإلرادة الشرعٌة»تشمل ما ٌحبه هللا، وما ال ٌحبه؛ و« اإلرادة الكونٌة»وبالشرعٌة: ال؛ ألن 
لد ٌمع « اإلرادة الشرعٌة»ال بد فٌها من ولوع المراد؛ و« اإلرادة الكونٌة»ٌحبه هللا؛ ومن حٌث األثر: 

                                                           
، وأخرجه مسلم ٖٕٙ٘: ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، حدٌث رلم 2، كتاب بدء الخلك، باب ٖٕٙأخرجه البخاري ص (ٙ)

 .2ٖٕٔ[ ٔٔ] 5ٌٔٗٗرى الكوكب فً السماء، حدٌث رلم : ترابً أهل الجنة أهل الؽرؾ كما ٖ، كتاب صفة الجنة، باب 5ٓٔٔص
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[ : اإلرادة هنا شرعٌة؛ لو كانت كونٌة 5ٕالمراد، ولد ال ٌمع؛ فمثبلً: }وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم{ ]النساء: 
 لكان هللا ٌتوب على كل الناس؛ لكن اإلرادة شرعٌة: ٌحب أن ٌتوب علٌنا بؤن نفعل أسباب التوبة.

ما تمولون فً إٌمان أبً بكر ؛ هل هو مراد باإلرادة الشرعٌة، أو باإلرادة الكونٌة؟ للنا: مراد فإن لٌل: 
باإلرادتٌن كلتٌهما؛ وما تمولون فً إٌمان أبً طالب؟ للنا: مراد شرعاً؛ ؼٌر مراد كوناً؛ ولذلن لم ٌمع؛ وما 

 تمولون فً فسك الفاسك؟
جتمع اإلرادتان، كإٌمان أبً بكر ؛ ولد تنتفٌان، مثل كفر المسلم؛ للنا: مراد كوناً ال شرعاً؛ إذاً نمول: لد ت

 ولد توجد اإلرادة الكونٌة دون الشرعٌة، مثل كفر الكافر؛ ولد توجد الشرعٌة دون الكونٌة، كإٌمان الكافر.
 المرآن

ا َرَزْلنَاُكْم ِمْن لَْبِل أَْن يَؤْتِيَ  يَْوٌم َل بَْيٌع فِيِه َوَل ُخلَّةٌ َوَل َشفَاَلةٌ َواْلَكافُِروَن  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِممَّ
 [ُٕٗ٘هُم الظَّاِلُموَن{ ]البمرة:

 التفسٌر:
ٌا من آمنتم باهلل وصدَّلتم رسوله وعملتم بهدٌه أخرجوا الزكاة المفروضة، وتصدَّلوا مما أعطاكم هللا لبل 

ل تفتدون به أنفسكم ِمن عذاب هللا، وال صدالة صدٌك مجًء ٌوم المٌامة حٌن ال بٌع فٌكون ربح، وال ما
 تُنمذكم، وال شافع ٌملن تخفٌؾ العذاب عنكم. والكافرون هم الظالمون المتجاوزون حدود هللا.

لال ابن كثٌر:" ٌؤمر تعالى عباده باإلنفاق مما رزلهم فً سبٌله سبٌل الخٌر لٌدخروا ثواب ذلن عند   
 .(ٔ)ذلن فً هذه الحٌاة الدنٌا"ربهم وملٌكهم ولٌبادروا إلى 

 [، أي: ٌا أٌها الذٌن صّدلوا هللا ورسوله.ٕٗ٘لوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ فؤرعها سمعن. ٌعنً   

 .(ٕ)هى عنه"استمع لها.؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌن
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "تمدم مراراً، وتكراراً أن تصدٌر الخطاب بالنداء ٌدل على أهمٌة المطلوب؛   

ألن النداء ٌمتضً التنبٌه؛ وال ٌكون التنبٌه إال فً األمور الهامة، وتوجٌه النداء للمإمنٌن ٌدل على أن التزام 
نهٌاً؛ وعلى أن عدم امتثاله نمص فً اإلٌمان؛ وعلى الحث،  ما ذكر من ممتضٌات اإلٌمان سواء كان أمراً، أو

واإلؼراء، كؤنه لال: ٌا أٌها الذٌن آمنوا إلٌمانكم افعلوا كذا، وكذا، مثل ما تمول للحث، واإلؼراء: ٌا رجل افعل 
 .(ٖ)كذا، وكذا؛ أي ألن ذلن من ممتضى الرجولة"

ا    [،" أي "أنفموا فً سبٌل هللا من مال هللا الذي منحكم َٕٗ٘رَزْلناُكْم{]البمرة:لوله تعالى:} أَْنِفمُوا ِممَّ
إٌِّؤه"

(ٗ). 
 .(٘)روي "عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا }أنفموا مما رزلناكم{، ٌعنً: من األموال"  

                                                           
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
، تحمٌك أسعد أحمد الطٌب، وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً نعٌم بن حماد ثنا عبد هللا بن 4ٙٔ/ٔ(أخرجه ابن أبً حاتم فً كتاب التفسٌر ٕ)

أتى عبد هللا بن مسعود ... ، ونعٌم بن حماد لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا المبارن ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجبل 
، ولم ٌذكر ابن عدي ٕٙ٘ - ٕٔ٘/2كثٌرا، ولد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون بالً حدٌثه مستمٌما، الكامل البن عدي 

وأبو عون، كما فً التهذٌب هو أبو عون الثمفً دمحم بن عبٌد هللا هذا األثر ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، ت. التهذٌب، 
األعور؛ وكبلهما ثمة، لكن معن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة السابعة، وأما أبو عون فإنه مات 

[ ، فٌبعد أن ٌكون لد أدرن ابن مسعود، فٌكون حدٌث ٕ٘/ٙ، 2ٕ٘/4هـ، ت. التهذٌب ]ٖٖهجرٌا، وعبد هللا بن مسعود مات سنة  ٓٔٔسنة 
 معن وأبً عون عن ابن مسعود مرسبل.

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٕٗٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
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لال البؽوي: " حث على اإلنفاق وإشعار بؤنه ال ٌطلب منهم إال بعض ما جعلهم مستخلفٌن فٌه من   
 .(ٔ)زله ونعمه"ر

: "أراد النفمة فً الجهاد"   ًّ  .(ٕ)ولال األصّم وأبو عل
ا َرَزْلناُكْم{، أي    لال ابن عثٌمٌن:"اإلنفاق بمعنى البذل؛ والمراد به هنا بذل المال فً طاعة هللا،و} ِممَّ

منع من إنفاق جمٌع أن تكون بٌانٌة؛ أو تبعٌضٌة؛ والفرق بٌنهما أن البٌانٌة ال ت مما أعطٌناكم؛ )من( ٌحتمل
المال؛ ألنها بٌان لموضع اإلنفاق؛ والتبعٌضٌة تمنع من إنفاق جمٌع المال؛ وبناًء على ذلن ال ٌمكن أن ٌتوارد 

 .(ٖ)المعنٌان على شًء واحد لتنالض الحكمٌن."
 :(ٗ)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً نوع اإلنفاق فً اآلٌة، على أوجه  

 المفروضة. :هً الزكاة (٘)األول: لال الحسن
 .(ٙ)لال الزمخشري: " أراد اإلنفاق الواجب التصال الوعٌد به"  

 .(5)الثانً: ولال ٌحٌى بن آدم: "هً الصدلة"
 : هذه اآلٌة تجمع الزكاة المفروضة والتطوع.(4)وسعٌد بن جبٌر (2)الثالث: ولال ابن جرٌج

تجمع بٌن الزكاة والتطوع،  واختاره هو لول ابن جرٌج ومن وافمه، بؤن اآلٌة  -وهللا أعلم-والراجح  
ابن عطٌة، لاببل: "وهذا صحٌح، فالزكاة واجبة والتطوع مندوب إلٌه وظاهر هذه اآلٌة أنها مراد بها جمٌع 
وجوه البر من سبٌل وصلة رحم ولكن ما تمدم من اآلٌات فً ذكر المتال وأن هللا ٌدفع بالمإمنٌن فً صدور 

دب إنما هو فً سبٌل هللا وٌموي ذلن لوله فً آخر اآلٌة }والكافرون هم الكافرٌن ٌترجح منه أن هذا الن
 .(ٓٔ)الظالمون{، أي فكافحوهم بالمتال باألنفس وإنفاق األموال"

لال المرطبً: "وعلى هذا التؤوٌل ٌكون إنفاق األموال مرة واجبا ومرة ندبا بحسب تعٌن الجهاد وعدم   
رزلهم هللا وأنعم به علٌهم، وحذرهم من اإلمسان إلى أن ٌجا ٌوم ال تعٌنه، وأمر تعالى عباده باإلنفاق مما 

 .(ٔٔ)ٌمكن فٌه بٌع وال شراء وال استدران نفمة، كما لال:" }فٌمول رب لوال أخرتنً إلى أجل لرٌب فؤصدق{"
ًَ ٌَْوٌم{]البمرة:    .(ٕٔ)[، " ٌعنً : ٌوم المٌامة"ٕٗ٘لوله تعالى:} ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ
ًَ ٌَْوٌم{، هو ٌوم المٌامة"لال     .(ٖٔ)الماسمً:"} ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ
 .(ٗٔ)لال الشوكانً: "أي: أنفموا ما دمتم لادرٌن، من لبل أن ٌؤتً ما ال ٌمكنكم االنفاق فٌه"  
ٌٌْع فٌِِه{]البمرة:    [، " أي : ال ٌباع أحد من نفسه وال ٌفادى بمال لو بذله ، ولوٕٗ٘لوله تعالى: } ال بَ

 .(٘ٔ)جاء بملء األرض ذهبًا"

                                                           
 .2ٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .24ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٙٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 . ٕٙٙ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٘)
 .44ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٖٕٙ٘( اخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٕٖ/٘(:ص5ٙٓ٘( أخرجه الطبري بسنده)2)
 . ٕٙٙ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: 4)
 .4ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .5ٔٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .24ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
 . 5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" وإنما لال سبحانه وتعالى: } ال بٌع {؛ ألن عادة اإلنسان أن ٌنتفع بالشًء عن   
 .(ٔ)طرٌك البٌع، والشراء؛ فٌشتري ما ٌنفعه، وٌبٌع ما ٌضره؛ لكن ٌوم المٌامة لٌس فٌه بٌع"

 .(ٕ) تجدون صدٌماً ٌدفع عنكم العذاب"[، أي: " والٕٗ٘لوله تعالى:} َواَل ُخلَّةٌ{]البمرة:  
لال ابن كثٌر: " وال تنفعه خلة أحد ، ٌعنً : صدالته بل وال نسابته كما لال : } فَإَِذا نُِفَخ فًِ الصُّوِر   

ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِذ َوال ٌَتََساَءلُوَن { ]المإمنون :   .(ٖ)["ٔٓٔفبَل أَْنَساَب بَ
 لة(، على ثبلثة أوجه متماربة:ولداختلؾ المفسرون فً تفسٌر)الخ  

 . (ٗ)األول: لٌل: )الخلة( هً: المودة
 :(٘)لال الراؼب: " الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته، كموله  

ًَ اْلَخِلٌُل َخِلٌبًل" وحِ ِمنًِّ         َوبِِه ُسّمِ  (ٙ)لَْد تََخلَّْلَت َمْسلََن الرُّ
بروحه، فصار له كالحٌاة؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "لو كنت ٌعنً أن حبها دخل إلى مسالن الروح، فامتزج 

؛ ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص، اتخذه حبٌباً، ولٌل له: من أحب النساء إلٌن؟ لال صلى (ٔ)متخذاً من أمتً خلٌبلً التخذت أبا بكر"
؛ فؤثبت المحبة؛ وكان أسامة بن زٌد ٌسمى (ٕ)بوها"هللا علٌه وسلم: "عابشة" ؛ لٌل: ومن الرجال؟ لال ملسو هيلع هللا ىلص: "أ

 .(5)"ِحب رسول هللا" أي حبٌبه؛ إذاً الخلة أعلى من المحبة
لال الراؼب: "ولهذا ٌمال: تمازج روحانا، والمحبة: البلوغ بالود إلى حبة الملب، من لولهم: حببته: إذا   

بها مجرد اإلحسان، وكذا الخلة، فإن جاز فً أحد أصبت حبة للبه، لكن إذا استعملت المحبة فً هللا فالمراد 
اللفظٌن جاز فً اآلخر؛ فؤما أن ٌراد بالحب حبة الملب، والخلة التخلل، فحاشا له سبحانه أن ٌراد فٌه ذلن، 

[، أي: ال ٌمكن فً المٌامة ابتٌاع حسنة وال استجبلبها بمودة، ٕٗ٘ولوله تعالى: }ال بٌع فٌه وال خلة{ ]البمرة/
[، ولوله: }ال بٌع فٌه وال خبلل{ 4ٖارة إلى لوله سبحانه: }وأن لٌس لئلنسان إال ما سعى{ ]النجم/وذلن إش
 .(2)[، فمد لٌل: هو مصدر من خاللت، ولٌل: هو جمع، ٌمال: خلٌل وأخلة وخبلل والمعنى كاألول"ٖٔ]إبراهٌم/

 .(4)الثانً: ولٌل: الخلة: خالص المودة
لمودة مؤخوذة من تخلل السرار بٌن الصدٌمٌن أخبر سبحانه أنه ال لال الشوكانً:" والخلة خالص ا  

 .(ٓٔ)خلة فً ٌوم المٌامة نافعة وال شفاعة مإثرة إال لمن أذن هللا له"
 .(ٔ)الثانً: وفسرها جماعة بالصدالة

                                                           
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
  .ٕٕٕ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖ٘ٔ( فسرها بذلن : الراؼب فً المفردات: ٗ)
 .ٕٓ٘/ٔ؛ وتفسٌر الراؼب: ٙٗٔولم ٌنسبه؛ وهو لبشار بن برد فً أدب الدنٌا والدٌن: ص  5٘٘/ٕ(لبٌت فً البصابر ٘)
( مفردات انظر مفردات الراؼب ، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر ) مادة خ ل ل ( ولسان العرب باب البلم فصل الخاء ، ٙ)

  ٖٕ/  5، وفتح الباري :  ٙ٘/  ٖي : والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنوو
، كتاب 45ٓٔ؛ وأخرجه مسلم صٙٙٗ: الخوخة والممر فً المسجد، حدٌث رلم 2ٓ، كتاب الصبلة، باب 4ٖأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .2ٕٖٕ[ ٕ] 5ٓٔٙ: من فضابل أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه، حدٌث رلم ٔفضابل الصحابة، باب 
من  ٔ، كتاب فضابل الصحابة، باب 42ٓٔ؛ أخرجه مسلم صٕٖٙٙلمنالب، باب  ، حدٌث رلم ، كتاب ا42ٕأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .2ٖٕٗ[ 2] 55ٔٙفضابل أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه، حدٌث رلم 
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
ولسان العرب باب البلم فصل الخاء ،  ( مفردات انظر مفردات الراؼب ، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر ) مادة خ ل ل (2)

  ٖٕ/  5، وفتح الباري :  ٙ٘/  ٖوالمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي : 
 .ٕٓٗ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٕٙٙ/ٖ(فسرها بها: المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 4)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
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 .(ٕ)وأما السمٌن الحلبً:" والخلة: الصدالة،كؤنها تتخلل األعضاء، أي: تدخل خبللها، أي وسطها"  
: وال ضٌر من اآلراء السابمة، إذ أن المإدى واحد، وإن كان األدق تعبٌر الراؼب ومن وافمه، للت  

ألن )الخلة( هً المحبة التً تخلَلَت الملب فصارت خبلله، أي: فً باطنه، والمراد بها فً اآلٌة أن ال صدالة 
ُء ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم -عز وجل-إال ما كانت له تعالى كما لال-عز وجل-وال مودة وال محبة نافعة عند هللا : }األَِخبلَّ

 [، وهللا تعالى أعلم.5ِٙلبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]الزخرؾ:
 .(ٖ)[، أي: " وال شفاعة مإثرة إال لمن أذن هللا له"ٕٗ٘لوله تعالى:} َواَل َشفَاَعةٌ{]البمرة:

 .(ٗ)ٌباتكم إاِل أن ٌؤذن هللا رّب العالمٌن"لال الصابونً:" وال شفٌعاً ٌشفع لكم لٌحط عنكم من س  
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : وال تنفعهم شفاعة الشافعٌن"  
ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفاَعةٌ{ ]البمرة/     :(ٙ)[، وفٌه وجهانٕٗ٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى: }ال بَ

ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفاَعةٌ{ بالنصب فً كل ذلن ببل تنوٌن، وفً  األول: لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو: }ال بَ
ٌٌْع فٌِِه َوال ِخبلٌل{ ]اآلٌة:  [ ٖٕ[ مثله أٌضاً، وفً الطور:}ال لَْؽٌو فٌِها َوال تَؤْثٌٌِم{ ]اآلٌة: ٖٔسورة إبراهٌم:}ال بَ

 مثله.
: كّل ذلن بالّرفع والتن ًّ  .(5)وٌنالثانً: ولرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكساب

لال الشوكانً: "وهما لؽتان مشهورتان للعرب ووجهان معروفان عند النحاة، فمن األول: لول   
 :(2)حسان
 أال طعان أال فرسان عادٌة        أال ٌحشبوكم حول التنانٌر 

 :(4)ومن الثانً: لول الراعً
 وما صرمتن حتى للت معلنة        ال نالة لً فً هذا وال جمل 

 .(ٓٔ)ؼٌر المرآن التؽاٌر برفع البعض ونصب البعض كما هو ممرر فً علم اإلعراب"وٌجوز فً   
[،" أي : وال ظالم أظلم ممن وافى هللا ٌومبذ ٕٗ٘لوله تعالى:} َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاِلُموَن{]البمرة:  
 .(ٔٔ)كافرا"

                                                                                                                                                                                             
، 4ٖ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 4ٕ٘/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: ٖٖ٘/ٔه: ( فسرها بها: الزجاج فً معانً المرآن وإعرابٔ)

، وابن كثٌر فً تفسٌر ٕٖٓ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٓٔ/ٔأ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: ٗ٘ٔ/ٔوالثعلبً فً الكشؾ والبٌان: 
 ،.ٕٔٙ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 5ٕٙو 5ٕٔ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 55ٖ/ٔالمرآن العظٌم: 

 .2ٖ٘/ٕ( الدر المصون: ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .25ٔ(السبعة: 5)
، 4ٙ/ ٗ؛ وخزانة األدب 2ٖٗ؛ والجنى الدانً صٗٔٗالشواهد ص"الحاشٌة"؛ وتخلٌص  54ٔالبٌت لحسان بن ثابت فً دٌوانه ص(2)

؛ واللفظ فً تلن المصادر:] فما هجرتن حتى ٕٖٙ/ ٕ؛ والمماصد النحوٌة ٖٙٓ/ ٕ؛ والكتاب ٕٓٔ/ ٔ؛ وشرح شواهد المؽنً 54، 55
؛ ٖٕٓ/ ٕسان أو لخداش فً الدرر ؛ ولح2٘٘/ ٔال نالة لً فً هذا وال جمل [، ولخداش بن زهٌر فً شرح أبٌات سٌبوٌه  ... للت معلنة

 .5ٗٔ/ ٔ؛ وهمع الهوامع 2ٖٔ؛ وشرح عمدة الحافظ ص2ٓوببل نسبة فً رصؾ المبانً ص
اللؽة: الطعان: الضرب بالرمح. الفرسان العادٌة: المماتلون الظالمون، أو كثٌروا العدو وسرٌعوه. التجشإ: معروؾ، صوت ٌصدر عن 

 .وهو المولد الذي كانوا ٌخبزون فٌهامتبلء المعدة. التنانٌر: جمع تنور 
؛ ٖٔٔ، ٔٔٔ/ ٕ؛ وشرح المفصل ٕٔٗ/ ٔ؛ وشرح التصرٌح ٘ٓٗ؛ وتخلٌص الشواهد ص42ٔالبٌت للراعً النمٌري فً دٌوانه ص(4)

. شرح المفردات: 2ٕٔ؛ واللمع صٖٖٙ/ ٕ؛ والمماصد النحوٌة ٖ٘"لما"؛ ومجالس ثعلب ص ٕٗ٘/ ٘ٔ؛ ولسان العرب 4ٕ٘/ ٕوالكتاب 
 ."تن: أي لطعت حبل ودن، وٌروى "هجرتنصرم

 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)



ٕٔٔ 

 

 .(ٔ)لال المراؼً: أي " والتاركون للزكاة هم الذٌن ظلموا أنفسهم"  
ل الشوكانً: " فٌه دلٌل على أن كل كافر ظالم لنفسه ومن جملة من ٌدخل تحت هذا العموم مانع لا  

 .(ٕ)الزكاة منعا ٌوجب كفره لولوع ذلن فً سٌاق األمر باإلنفاق"
لال الصابونً:" أي ال أحد أظلم ممن وافى هللا ٌومبٍذ كافراً، والكافر باهلل هو الظالم المعتدي الذي   

 .(ٖ)"ٌستحك العماب
لال ابن عثٌمٌن:" أي أن الكافرٌن باهلل هم الظالمون الذٌن ظلموا أنفسهم، وحصر الظلم فٌهم لعظم   

[ ؛ وأخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أن أعظم الظلم أن تجعل هلل ٖٔظلمهم، كما لال تعالى: }إن الشرن لظلم عظٌم{ ]لممان: 
 .(ٗ)("ٖ)نداً وهو خلمن

 :(٘)[ وجهٌنٕٗ٘التفسٌر فً لوله تعالى:} َواْلكافُِروَن ُهُم الظَّاِلُموَن{]البمرة:ولد ذكر أهل   
 .(ٙ)األول: لٌل:" أراد :والتاركون الزكاة هم الظالمون، وإٌثاره علٌه للتؽلٌظ والتهدٌد"

فً آخر آٌة  لال الزمخشري: " أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون ، فمال }َواْلكافُِروَن{ للتؽلٌظ ، كما لال
ٌٌْل ِلْلُمْشِرِكٌَن  الحج }َمْن َكفََر{ مكان : ومن لم ٌحج ، وألنه جعل ترن الزكاة من صفات الكفار فً لوله : }َوَو

كاةَ{"  .(5)الَِّذٌَن ال ٌُْإتُوَن الزَّ
الثانً: ولٌل: "ٌحتمل أن ٌكون المعنى: والكافرون هم الظالمون ألنفسهم بوضع األموال فً ؼٌر 

 .(2). فبل تكونوا أٌها المإمنون مثلهم فً أن ال تنفموا فتضعوا أموالكم فً ؼٌر مواضعها"مواضعها
لال الماسمً: " وفً هذه اآلٌة داللة على حسن المسارعة إلى الخٌرات، لبل فواتها بهجوم ما ٌخشى   

 .(4)معه الفوت، من موت أو ؼٌره"
نه لال: الحمد هلل الذي لال }والكافرون هم ولد روي ابن ابً حاتم بسنده "عن عطاء بن دٌنار، أ  

 .(ٓٔ)الظالمون{، ولم ٌمل: الظالمون هم الكافرون"
 .(ٔٔ)وروي "عن الجعفً ٌمول: }والكافرون هم الظالمون{ لال: الكافرون بالنعم"  

 :الفوائد
، حٌث صدرها من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلنفاق مما أعطانا هللا؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{  - ٔ
 بالنداء.
ومنها: أن اإلنفاق من ممتضى اإلٌمان، وأن البخل نمص فً اإلٌمان؛ ولهذا ال ٌكون المإمن بخٌبلً؛  - ٕ

 المإمن جواد بعلمه؛ جواد بجاهه؛ جواد بماله؛ جواد ببدنه.

                                                           
 .2٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .٘ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)

اداً وأنتم تعلمون(، حدٌث رلم : لوله تعالى: )فبل تجعلوا هلل أندٖسورة البمرة، باب  ٕ، كتاب تفسٌر المرآن، 5ٖٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .2ٙ[ ٔٗٔ] 5ٕ٘: بٌان كون الشرن ألبح الذنوب...، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب اإلٌمان، باب 4ٖٙ، وأخرجه مسلم ص55ٗٗ

 .5ٕٗ-ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 . 24ٔ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: ٘)
 . 24ٔ/ٕ( محاسن اتؤوٌل: ٙ)
 .44ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .24ٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 2)
 .24ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .2٘ٗ/ٕ(:ص5ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 . 2ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)



ٕٕٔ 

 

فاق فً سبٌله، ومنها: بٌان منة هللا علٌنا فً الرزق؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ ثم لؤلمر باإلن - ٖ
 واإلثابة علٌه؛ لموله تعالى: } أنفموا مما رزلناكم {.

ومنها: التنبٌه على أن اإلنسان ال ٌحصل الرزق بمجرد كسبه؛ الكسب سبب؛ لكن المسبِّب هو هللا عز  - ٗ
 وجل؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ فبل ٌنبؽً أن ٌعجب اإلنسان بنفسه حتى ٌجعل ما اكتسبه من رزق من

 فً لول المابل: إنما أوتٌته على علم عندي. كسبه، وعمله، كما
 ومنها: اإلشارة إلى أنه ال منة للعبد على هللا مما أنفمه فً سبٌله؛ ألن ما أنفمه من رزق هللا له. - ٘
ومنها: أن المٌت إذا مات فكؤنما لامت المٌامة فً حمه؛ لموله تعالى: } من لبل أن ٌؤتً ٌوم ال بٌع  - ٙ

 ه... { إلخ.فٌ
ومنها: أن ذلن الٌوم لٌس فٌه إمكان أن ٌصل إلى مطلوبه بؤي سبب من أسباب الوصول إلى  - 5

 المطلوب فً الدنٌا، كالبٌع، والصدالة، والشفاعة؛ وإنما ٌصل إلى مطلوبه بطاعة هللا.
وله تعالى: } لوله: } وال شفاعة { بم ومنها: أن الكافرٌن ال تنفعهم الشفاعة؛ ألنه تعالى أعمب - 2

 [ .2ٗوالكافرون هم الظالمون {؛ وٌإٌد ذلن لوله تعالى: }فما تنفعهم شفاعة الشافعٌن{ ]المدثر: 
ومنها: أن الكفر أعظم الظلم؛ ووجه الداللة منه: حصر الظلم فً الكافرٌن؛ وطرٌك الحصر هنا  - 4

 ضمٌر الفصل: } هم {.
ته؛ لموله تعالى: } أنفموا مما رزلناكم من لبل أن ٌؤتً ٌوم ومنها: أن اإلنسان ال ٌنتفع بماله بعد مو - ٓٔ

إذا مات اإلنسان انمطع عمله إال من ثبلثة: من »{؛ لكن هذا ممٌد بما صح عن رسول هللا )ص( أنه لال: 
 .(ٔ)«صدلة جارٌة؛ أو علم ٌنتفع به؛ أو ولد صالح ٌدعو له

{، حٌث أضاؾ الفعل إلى المنفمٌن؛ والجبرٌة  ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } أنفموا - ٔٔ
 .-كما هو ممرر فً كتب العمٌدة  -ٌمولون: إن اإلنسان ال ٌفعل باختٌاره؛ وهذا المول ٌرد علٌه السمع، والعمل 

ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ ألننا نعلم أن رزق هللا ٌؤتً بالكسب؛  - ٕٔ
سب لئلنسان فٌه؛ فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان، وشربت فهذا رزق ال كسب لن فٌه، وٌؤتً بسبب ال ك

وال اختٌار، لكن إذا بعت، واشترٌت، واكتسبت المال فهذا لن فٌه كسب؛ وهللا عز وجل هو الذي أعطان إٌاه؛ 
 لو شاء هللا لسلبن المدرة؛ ولو شاء لسلبن اإلرادة؛ ولو شاء ما جلب لن الرزق.

ها: أن إنفاق جمٌع المال ال بؤس به؛ وهذا على تمدٌر } من { بٌانٌة؛ بشرط أن ٌكون اإلنسان ومن - ٖٔ
 واثماً من نفسه بالتكسب، وِصدق التوكل على هللا.

  (:ٔمـسؤلة)
ظاهر اآلٌة الكرٌمة أن اإلنفاق مطلك فً أي وجه من وجوه الخٌر؛ ولكن هذا اإلطبلق ممٌد فً آٌات 

[ ، ومثل لوله تعالى: }وأنفموا ٕٔٙ}مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا{ ]البمرة:  أُخر، مثل لوله تعالى:
[ ؛ وعلى هذا فٌكون إطبلق اآلٌة هنا ممٌداً باآلٌات األُخر التً تدل على أن اإلنفاق 4٘ٔفً سبٌل هللا{ ]البمرة: 

 .-أي فً شرعه  -المؤمور به ما كان فً سبٌل هللا 
 (:ٕمسؤلة)

ة نفً الشفاعة مطلماً؛ وحٌنبذ نحتاج إلى الجمع بٌن هذه اآلٌة وبٌن النصوص األخرى الدالة ظاهر اآلٌ
على إثبات الشفاعة فً ذلن الٌوم؛ فٌمال: الجمع أن ٌحمل مطلك هذه اآلٌة على الممٌد بالنصوص األخرى، 

عن الشافع؛ وعن وٌمال؛ إن النصوص األخرى دلت على أن هنان شفاعة؛ لكن لها ثبلثة شروط: رضى هللا 
 المشفوع له؛ وإذنه فً الشفاعة.

 المرآن

                                                           
 .ٖٔٙٔ[ ٘ٔ] ٖٕٕٗ: ما ٌلحك اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حدٌث رلم ٖ، كتاب الوصٌة، باب 4ٖٙأخرجه مسلم ص (ٔ)



ٕٖٔ 

 

ُ َل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلمَيُّوُم َل تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَل نَْوٌم لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اِْلَ  ْرِض َمْن ذَا الَِّذع }َّللاَّ
أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَل يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمْن ِلْلِمِه إَِلَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ  يَْشفَُع ِلْنَدهُ إَِلَّ بِِإْذنِِه يَْعلَُم َما بَْينَ 

 [ٕ٘٘السََّماَواِت َواِْلَْرَض َوَل يَُإوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم{ ]البمرة:
 التفسٌر:

ًُّ الذي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله، هللا الذي ال ٌستحك األلوهٌة والعبودٌة إال هو ، الح
المابم على كل شًء، ال تؤخذه ِسنَة أي: نعاس، وال نوم، كل ما فً السماوات وما فً األرض ملن له، وال 
ٌتجاسر أحد أن ٌشفع عنده إال بإذنه، محٌط علمه بجمٌع الكابنات ماضٌها وحاضرها ومستمبلها، ٌعلم ما بٌن 

دي الخبلبك من األمور المستمبلة، وما خلفهم من األمور الماضٌة، وال ٌَطَّلُع أحد من الخلك على شًء من أٌ
 -هلالج لج-علمه إال بما أعلمه هللا وأطلعه علٌه. وسع كرسٌه السماوات واألرض، والكرسً: هو موضع لدمً الرب 

، وهو العلً بذاته وصفاته على جمٌع مخلولاته، وال ٌعلم كٌفٌته إال هللا سبحانه، وال ٌثمله سبحانه حفظهما
 الجامع لجمٌع صفات العظمة والكبرٌاء. وهذه اآلٌة أعظم آٌة فً المرآن، وتسمى: آٌة الكرسً.

وهذه اآلٌة أعظم آٌة فً كتاب هللا" وأفضلها وأجلها، وذلن لما اشتملت علٌه من األمور العظٌمة   
ث فً الترؼٌب فً لراءتها وجعلها وردا لئلنسان فً أولاته صباحا والصفات الكرٌمة، فلهذا كثرت األحادٌ

ًّ بن كعب، ولال: (ٔ)ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات" آٌة أعظم فً  أي»، كما سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أب
هذا من لرأها فً لٌلة ؛ ول(ٔ)«كتاب هللا؟ لال: آٌة الكرسً؛ فضرب على صدره، ولال: لٌهنن العلم ٌا أبا المنذر

لم ٌزل علٌه من هللا حافظ، وال ٌمربه شٌطان حتى ٌصبح؛ وهً مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة لها معنى 
: "إن لكل شًء سناما، وسنام المرآن سورة -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وفً رواٌة أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا (ٕ)عظٌم جداً 

   . (ٖ)رآن، ال تمرأ فً بٌت فٌه شٌطان إال خرج منه "البمرة، وفٌها آٌة سٌد آي الم
                                                           

 .ٔٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 . 2ٔٓ[ 2ٕ٘] 22٘ٔ: فضل سورة الكهؾ وآٌة الكرسً، حدٌث رلم ٗٗ، كتاب صبلة المسافرٌن ولصرها، باب 2ٓ٘أخرجه مسلم ص (ٔ)

، 4ٖ٘/ٖوردت عدة أحادٌث صحٌحة تدل على أن آٌة الكرسً أعظم آٌة فً المرآن الكرٌم منها: ما رواه سعٌد بن منصور فً سننه: 
:"عن ُشتٌَر بن َشَكل لال  5ٖٕٔرلم:  4ٕٖ-2ٕٖ/٘، والبٌهمً فً شعب اإلٌمان: 2ٙ٘4رلم:  ٖٗٔ-ٕٗٔ/4والطبرانً فً المعجم الكبٌر: 

ًُّ اْلمٌَُّوُم ال تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم...﴾ إلى آخر اآلٌة، فمال مسروق: -عز وجل-حدثنا عبد هللا أن أعظم آٌة فً كتاب هللا ُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح : ﴿َّللاَّ
 ولال: "رواه الطبرانً، ورجاله رجال الصحٌح". ٖٕٖ/ٙواللفظ لسعٌد، ولد أورده الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  صدلت".

 .ٕٓ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 ( وعزاه للمصنؾ والترمذي ودمحم بن نصر وابن المنذر والحاكم والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان".ٔ٘/ٔ(ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٖ)

 ( .4ٔٓٙرلم  55ٖ - 5ٖٙ/  ٖوأخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" )
 ( .44ٗرلم  5ٖٗ/  ٕوالحمٌدي فً "مسنده" )

 كبلهما عن سفٌان، به، ولفظ عبد الرزاق نحوه، ولفظ الحمٌدي مثله، إال أنه زاد فً آخره: "آٌة الكرسً" ، وهذه الزٌادة عند عبد الرزاق
 أٌضا.

 ( من طرٌك الحمٌدي.4ٕ٘/  ٕ( و )ٔٙ٘ - ٓٙ٘/  ٔ) وأخرجه الحاكم فً "المستدرن"
 ( .5ٕٔٔرلم  5ٕٖ/  ٘ومن طرٌك الحاكم أخرجه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان" )

 / المختصر( من طرٌك محمود ابن ؼٌبلن، عن سفٌان، به نحوه. ٔ٘ٔوأخرجه دمحم بن نصر فً "لٌام اللٌل" )ص
براهٌم بن بشار، عن سفٌان به مثله، وزاد فً آخره: "هللا ال إله إال هو الحً المٌوم" ( من طرٌك إ5ٖٙ/  ٕوأخرجه ابن عدي فً "الكامل" )

. 
 ( فً فضابل المرآن، باب ما جاء فً سورة البمرة وآٌة الكرسً.2ٖٖٓرلم  2ٔٔ/  2وأخرجه الترمذي فً "سننه" )

(، كبلهما من طرٌك زابدة 2ٕ٘ٔرلم  ٖٖٔ/  ٌ٘مان" )والحاكم فً الموضعٌن السابمٌن من "المستدرن"، ومن طرٌمه البٌهمً فً "شعب اإل
بن لدامة، عن حكٌم، به بلفظ: "لكل شًء سنام، وإن سنام المرآن سورة البمرة" ، زاد الترمذي: "وفٌها آٌة هً سٌدة أي المرآن: آٌة 

 الكرسً" .
 بة وضعفه" .لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث حكٌم بن جبٌر، ولد تكلم فٌه شع

ولال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، والشٌخان لم ٌخرجا عن حكٌم بن جبٌر لوهن فً رواٌاته، إنما تركاه لؽلوه فً 
( وحكم علٌه 2ٖٗٔرلم  ٕ٘٘ - ٕٗ٘/  ٖالتشٌع" ، ووافمه الذهبً، وتعمبهما األلبانً؛ حٌث ذكر الحدٌث فً "السلسلة الضعٌفة" )



ٕٔٗ 

 

 .(ٔ)لال المرطبً: " هذه آٌة الكرسً سٌدة آي المرآن وأعظم آٌة..نزلت لٌبل ودعا النبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌدا فكتبها"
هذه  وفً مدى جواز تفاضل آي المرآن العظٌم ومنه األسماء الحسنى، لد بحث أرباب العلم والسادة الفمهاء

 :(ٕ)المسؤلة من جمٌع الوجوه ، وكانت آراإهم مختلفة كاآلتً
 المول األول: رأي المجٌزٌن للتفاضل بٌن اآلٌات وكذلن االسماء الحسنى.

أوالً : رأي أبً حامد الؽزالً: ذهب أبو حامد الؽزالً إلى اعتماد التفضٌل وأن بعض اآلٌات أشرؾ من 
حادٌث واردة فً تفضٌل بعض السور على بعض ، ٌمول الؽزالً : بعض مستدالً على ذلن بما ذكرناه من أ

"لعلن تمول : لد توجه لصدن فً هذه التنبٌهات إلى تفضٌل المرآن على بعض والكل لول هللا تعالى ، فكٌؾ 
ٌفارق بعضها بعضاً ؟ وكٌؾ ٌكون بعضها أشرؾ من بعض ، فاعلم : أن نور البصٌرة إن كان ال ٌرشدن إلى 

ٌة الكرسً وآٌة المداٌنات وبٌن سورة اإلخبلص وسورة تبت ، وترتاع من اعتماد الفرق نفسن الفرق بٌن آ
الجوارة المستؽرلة بالتملٌد ، فملد صاحب األخبار على شرؾ بعض اآلٌات ، وعلى تضعٌؾ األجر فً بعض 

ها فً المباحث األولى ، ثم ساق الؽزالً األدلة المبٌنة تفاضل السور واآلٌات ، كما ذكرنا(ٖ)السور المنزلة" 
 من هذا البحث .

ولال أٌضاً : "واألخبار الواردة فً فضابل لوارع المرآن بتخصٌص بعض اآلٌات والسور بالفضل وكثرة 
 . (ٗ)الثواب فً تبلوتها ال تحصى لاطبة من كتب الحدٌث إن أردته"

ل : "فٌه حجة للمول بجواز ثانٌاً : رأى الماضً عٌاض : بعد أن ذكر ما ورد فً تفضٌل آٌة الكرسً لا
 . (٘)تفضٌل بعض المرآن على بعض وتفضٌله على سابر كتب هللا تعالى"

ثالثاً : رأي العبلمة الماسمً : بعد أن أورد فضابل سورة الفاتحة لال : "واستدل بهذا الحدٌث وأمثاله على 
هم إسحاق بن راهوٌه ، تفاضل بعض اآلٌات والسور على بعض كما هو  المحكً عن كثٌر من العلماء من

، وٌمصد بموله : بٌّن واضح من خبلل  (ٙ)وأبو بكر بن العربً ، وابن الحصار من المالكٌة وذلن بٌّن واضح"
 األخبار الصحٌحة الواردة فً هذا المجال .

ً : رأي اإلمام المرطبً : بعد أن ذكر االختبلؾ لال : "ولال لوم بالتفضٌل وأن ما تضمنه لوله  رابعا
ِحٌُم{ ]البمرة:تعال ْحَمُن الرَّ [، وآٌة الكرسً ، وآخر سورة الحشر ، ٖٙٔى : }َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

                                                                                                                                                                                             
ذكر كبلم الحاكم، ثم تعمبه بموله: "لٌس كما لال، وإن وافمه الذهبً فً تلخٌصه؛ فإن ألوال األبمة فٌه إنما تدل على أنهم  بالضعؾ، ثم

 تركوه لسوء حفظه ولٌس لفساد مذهبه ... " ، ثم ذكر بعض ألوال األبمة فٌه.
 بمرة":وهنان ما ٌشهد لمعناه، عدا لوله: "إن لكل شًء سناما، وسنام المرآن سورة ال

( فً صبلة المسافرٌن، باب فضل سورة الكهؾ وآٌة الكرسً، عن أبً بن 2ٕ٘رلم  ٙ٘/  ٔفمن ذلن ما أخرجه مسلم فً "صحٌحه" ) 
ه أعلم. : "ٌا أبا المنذر، أتدري أي آٌة من كتاب هللا معن أعظم؟" لال: للت: هللا ورسول-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -كعب 

لال: لال: "ٌا أبا المنذر، أتدري أي آٌة من كتاب هللا معن أعظم؟" لال: للت: هللا ال إله إال هللا هو الحً المٌوم. لال: فضرب فً صدري، و
 "وهللا لٌهنن العلم أبا المنذر" .

 -فلة فً بٌته، من حدٌث أبً هرٌرة ( فً صبلة المسافرٌن، باب استحباب صبلة النإٕٔرلم  4ٖ٘/  ٔوأخرج مسلم أٌضا فً "صحٌحه" )
 لال: "ال تجعلوا بٌوتكم ممابر، إن الشٌطان ٌنفر من البٌت الذي تمرأ فٌه سورة البمرة". -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه 

أبً هرٌرة فً لصته مع ( فً فضابل المرآن، باب فضل سورة البمرة، من حدٌث ٓٔٓ٘رلم  ٘٘/  4وأخرج البخاري فً "صحٌحه" )
بها، وفٌه ٌمول الشٌطان: إذا أوٌت إلى فراشن فالرأ آٌة الكرسً، لم ٌزل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشٌطان الذي كان ٌسرق من الزكاة التً وكله رسول هللا 

 ب، ذان شٌطان": "صدلن وهو كذو-ملسو هيلع هللا ىلص  -معن من هللا حافظ، وال ٌمربن شٌطان حتى تصبح، فمال النبً 
 .2ٖٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ( أنظر: الدر المنظم فً اسم هللا األعظم، دراسة وتحمٌك: د. جابر بن اٌد السمٌري)بحث منشور فً الشبكة األلكترونٌة(.ٕ)
 . 4ٖٗ/ٔ، وانظر : البرهان فً علوم المرآن  5ٖ( جواهر المرآن ودرره للؽزالً ، ص ٖ)
 . ٕٙٔ/ٔ، وانظر : تفسٌر المرطبً  2ٖ( جواهر المرآن ، ص ٗ)
 . ٘ٙ،  ٗ٘/4، وانظر : فتح الباري  4ٗ-4ٖ/ٙ( شرح صحٌح مسلم للنووي ٘)
 . 55،  5ٙ،  5ٖ،  ٙ٘/5ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى ،  4ٖٕ/ٔ( تفسٌر الماسمً ٙ)



ٕٔ٘ 

 

 } وسورة اإلخبلص من الدالالت على وحدانٌته وصفاته لٌس موجوداً مثبلً فً }تَبَّْت ٌََدا أَبًِ لََهٍب َوتَبَّ
التفضٌل إنما هو بالمعانً العجٌبة وكثرتها ، ال من حٌث الصفة ، وهذا هو [ وما كان مثلها ، ؤ]المسد:
 . (ٔ)الحك"

إذاً هذا التفضٌل الذي ذهب إلٌه المرطبً بالنظر إلى ما تضمنته هذه السور واآلٌات من المعانً 
الختٌار هو واألصول ال من ناحٌة األجر والثواب فمط كما ذهب إلٌه الطرؾ اآلخر ، وذكر المرطبً أن هذا ا

اختٌار مجموعة من العلماء كالماضً أبً بكر بن العربً وابن الحصار لما ورد من أخبار فً هذا المجال 
، ونمل عن ابن العربً لوله :"ما  (ٕ)حتى لال ابن الحصار : "عجبً ممن ٌذكر االختبلؾ مع هذه النصوص"

وسكت عن سابر الكتب ، كالصحؾ  –الفاتحة  –أنزل هللا فً التوراة وال فً اإلنجٌل وال فً المرآن مثلها 
المنزلة والزبور وؼٌرها ؛ ألن هذه المذكورة أفضلها ، وإذا كان الشًء أفضل األفضل ، صار أفضل الكـل ؛ 
كمولـن زٌـد أفضل العلماء ، فهو أفضل الناس ، وفً الفاتحة من الصفات ما لٌس لؽٌرها ؛ حتى لٌـل : إن 

 . (ٖ)ذا المعنى صارت أم المرآن العظٌم ... وهً تضمنت التوحٌد والعبادة"جمٌع المرآن فٌها ... وبه
ً سماه )جواب أهل العلم  ً خاصا ً : رأي ابن تٌمٌة : أفرد ابن تٌمٌة لهذه المسؤلة ومتعلماتها كتابا خامسا

ما ذهب  واإلٌمان بتحمٌك ما أخبر به رسول هللا من أن "لل هو هللا أحد" تعدل ثلث المرآن(، حٌث دلل على
إلٌه من جواز التفضٌل باألدلة الكثٌرة ورد على من ٌنفً ذلن وأنه ٌعارض بنفٌه جمٌع األدلة الشرعٌة المإٌدة 
للتفاضل فمال : "وفً الجملة فداللة النصوص النبوٌة واآلثار السلفٌة واألحكام الشرعٌة والحجج العملٌة على 

، ثم ٌذهب ٌبٌن فً أي شًء  (ٗ)الظاهرة المشهورة"أن كبلم هللا بعضه أفضل من بعض هو من الدالالت 
ٌحصل التفاضل فٌمول : "فمعلوم أن الكبلم له نسبتان ، نسبة إلى المتكلم فٌه ، فهو ٌتفاضل باعتبار النسبتٌن ، 
وباعتبار نفسه أٌضاً ... "فمل هو هللا أحد ، وتبت ٌدا أبً لهب كبلهما كبلم هللا وهما مشتركان فً هذه الجهة ، 

هة المتكلم فٌه المخبر عنه : فهذا كبلم هللا وخبره الذي ٌخبر به عن نفسه وصفته التً ولكنهما متفاضبلن من ج
ٌصؾ بها نفسه ، وكبلمه الذي ٌتكلم به عن نفسه ، وهذا كبلم هللا الذي ٌتكلم عن بعض خلمه ، وٌخبر به عنه 

، ثم تابع  (٘)ن ..."وٌصؾ به حاله ، وهما فً هذه الجهة متفاضبلن بحسب تفاضل المعنى الممصود بالكبلمٌ
شرحه لما ذهب إلٌه لاببلً : "فلٌس الخبر المتضمن للحمد هلل والثناء علٌه بؤسمابه الحسنى ، كالخبر المتضمن 

، ونسب إلى السلؾ  (ٙ)لذكر أبً لهب وفرعون وإبلٌس ، وإن كان هذا كبلماً عظٌماً معظماً ٌكلم هللا به ..."
ول بؤن كبلم هللا بعضه أفضل من بعض هو المول المؤثور عن السلؾ ، الصالح المول بالتفاضل فمال : "والم

 .(5)وهو الذي علٌه أبمة الفمهاء من الطوابؾ األربعة وؼٌرهـم"
 المول الثانً: آراء الرافضٌن لمسؤلة التفضٌل بٌن سور وآي المرآن الكرٌم وأدلتهم :

ذكر اإلمام بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا الزركشً مسؤلة التفضٌل فمال :"ولد اختلؾ الناس فً ذلن ، فذهب 
الشٌخ أبو الحسن األشعري ، والماضً أبو بكر البالبلنً ، وأبو حاتم ابن حبان وؼٌرهم إلى أنه ال فضل 

                                                           
 . ٓٗٗ/ٔ، وانظر : البرهان فً علوم المرآن للزركشً  5ٕٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً ٔ)
 . ٕٓٗ/ٔ، وانظر : تفسٌر الماسمً  5ٕٔ/ٔمرطبً ( تفسٌر الٕ)
، وزاد المعاد  4ٗ-4ٖ/ٙ، واإلتمان للسٌوطً ، وشرح صحٌح مسلم  44،  42/ٔٔ، وانظر : فتح الباري  5ٕٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً ٖ)

ٔ/ٕٔٓ . 
 . ٙٗ/5ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  5ٔ( جواب أهل العلم واإلٌمان ، ص ٗ)
 . 2٘، وانظر : شفاء العلٌل البن المٌم ، ص  5ٕص ( جواب أهل اإلٌمان ، ٘)
 . ٓٔ/5ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  5ٕ( جواب أهل اإلٌمان ، ص ٙ)
 . 2ٗ٘، وانظر : شفاء العلٌل البن المٌم ، ص  5/5ٓٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  ٖٔ( جواب أهل اإلٌمان ، ص 5)



ٕٔٙ 

 

بٌنهما ... احتجوا بؤن األفضل ٌشعر لبعض على بعض ؛ ألن الكل كبلم هللا ، وكذلن أسماإه تعالى ال تفاضل 
 .(ٔ)بنمص المفضول ، وكبلم هللا حمٌمة واحدة ال نمص فٌه"

 . (ٕ)ونمل عن ابن حبان لوله : "أعظم سورة ، أراد به فً األجر ، ال أن بعض المرآن أفضل من بعض" 
البالبلنً وجماعة ولال النووي : "وفً التفضٌل خبلؾ للعلماء فمنع منه أبو الحسن األشعري وأبو بكر 

من الفمهاء والعلماء ألن تفضٌل بعضه ٌمتضً نمص المفضول ، ولٌس فً كبلم هللا نمص به وتؤول هإالء ما 
 . (ٖ)ورد من إطبلق أعظم وأفضل فً بعض اآلٌات والسور بمعنى عظٌم وفاضل"

فٌه وأن التفضٌل  ، ثبوت التفضٌل لما جاء من األخبار الصحٌحة -وهللا أعلم-والراجح فً هذه المسؤلة
ٌكون فً التفاوت فً المعانً وال مانع أن ٌكون فً زٌادة الثواب ، أما ما ذهب إلٌه المانعون من التفضٌل 
خوفاً من دخول النمصان على المرآن فبل معنى له ؛ ألن الجمٌع متفك على أن السور واآلٌات كبلم هللا فهو من 

ؼٌره ، ولكن من ناحٌة المعانً فبل ٌخفى على أحد كما لال عز هذا الجانب ال ٌتفاضل كما لال ابن تٌمٌة و
الدٌن بن عبد السبلم : "كبلم هللا فً هللا أفضل من كبلم هللا فً ؼٌره فـ "لل هو هللا أحد" أفضل من }تب ٌدا 

م ، واختاره الماضً أبو بكر بن العربً لؤلدلة الصرٌحة ولال : "إنما صارت آٌة الكرسً أعظ (ٗ)أبً لهب{" 
 . (٘)لعظم ممتضاها ، فإن الشًء إنما ٌشرؾ بشرؾ ذاته وممتضاه ومتعلماته"

بل ربما ٌكون منع التفاضل إنكار لموجب النصوص الشرعٌة ، فإن المثبت لهذه المفاضلة معتصم 
وإنما معه مجرد رأي  بالكتاب والسنة ، وأما النافً فلٌس معه آٌة من كتاب هللا وال حدٌث عن رسول هللا 

زعم أن عمله دل علٌه ، ومنازعه ٌبٌن أن العمل إنما دل على نمٌضه ، وأن خطؤه معلوم بصرٌح المعمول ، ٌ
 . (ٙ)كما هو معلوم بصحٌح المنمول 

ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{ ]البمرة:  [،ٙٓٔبل إذا نظـرت فـً لولـه تعالى : }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَؤِْت بَِخ
ال ابن تٌمٌة : "فؤخبر أنه ٌؤتً بخٌر منها أو مثلها ، وهذا بٌان من هللا لكون تلن اآلٌة لد ٌؤتً بمثلها تارة أو ل

خٌر منها أخرى ، فدل ذلن على أن اآلٌات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى ، وأٌضاً فالتوراة واإلنجٌل والمرآن 
 .(5)الكتب الثبلثة" جمٌعها كبلم هللا ، مع علم المسلمٌن بؤن المرآن أفضل

ُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو {]البمرة:    .(2)[، " أي: ما إله إال هو"ٕ٘٘لوله تعالى: }َّللاَّ
 .(4)لال جابر بن زٌد: "اسم هللا األعظم هو: هللا"  
 .(ٓٔ)ولال ابن عباس: "}ال إله إال هو{: توحٌده"  
 .(ٔٔ)لال الشوكانً:" أي: ال معبود بحك إال هو"  
 .(ٕٔ)ابن كثٌر:" إخبار بؤنه المتفرد باإللهٌة لجمٌع الخبلبك"لال   

                                                           
 . ٖٖٓ-4ٕٖالحك ، ص  ، وانظر : إٌثار 2ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن ٔ)
 . 2ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن ٕ)
 . 4ٖ/ٙ( شرح صحٌح مسلم للنووي ٖ)
 . 4ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن ٗ)
 . 5/45ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  ٕٗٗ/ٔ( السابك ٘)
 . 4٘ٔ،  ٖٓٔ( انظر : جواب أهل العلم واإلٌمان ، ص ٙ)
 . ٘ٔ-ٙ/5ٔالفتاوى ، وانظر : مجموع  2ٕ( السابك ، ص 5)
 .5ٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص4ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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لال السٌوطً" ٌرٌد الذي لٌس معه شرٌن فكل معبود من دونه فهو خلك من خلك ال ٌضرون وال   
 .(ٔ)ٌنفعون وال ٌملكون رزلا وال حٌاة وال نشورا"

ً « المؤلوه»لال ابن عثٌمٌن: "و}إله{ بمعنى مؤلوه؛ و   ، وتعظٌماً؛ وال أحد ٌستحك هذا بمعنى المعبود حبا
كلها  -كالمبلبكة  -فً السماء  الوصؾ إال هللا سبحانه وتعالى؛ واآللهة المعبودة فً األرض، أو المعبودة وهً

ال تستحك العبادة؛ وهً تسمى آلهة؛ لكنها ال تستحك ذلن؛ الذي ٌستحمه رب العالمٌن، كما لال تعالى: }ٌا أٌها 
[ ، ولال تعالى: }ذلن بؤن هللا هو الحك وأن ما ٌدعون من دونه ٕٔي خلمكم{ ]البمرة: الناس اعبدوا ربكم الذ

 .(ٕ)[ٕٙهو الباطل{ ]الحج: 
لال السعدي:" أي: ال معبود بحك سواه، فهو اإلله الحك الذي تتعٌن أن تكون جمٌع أنواع العبادة   

ون العبد مستحما أن ٌكون عبدا لربه، ممتثبل والطاعة والتؤله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظٌم نعمه، ولك
أوامره مجتنبا نواهٌه، وكل ما سوى هللا تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى هللا مخلولا نالصا 

 .(ٖ)مدبرا فمٌرا من جمٌع الوجوه، فلم ٌستحك شٌبا من أنواع العبادة"
{]البمرة:   ًُّ  .(ٗ)الحً فً نفسه الذي ال ٌموت أبًدا"[، " أي : ٕ٘٘لوله تعالى:} اْلَح
 .(٘)لال السٌوطً: "الذي ال ٌبلى"  
 .(5). وروي عن لتادة نحو ذلن(ٙ)عن الربٌع لوله : " }الحً{، حً ال ٌموت"  

لال السعدي:" فالحً: من له الحٌاة الكاملة المستلزمة لجمٌع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم 
 .(2)والمدرة"

{]البمرة: ولد ذكر أهل ًُّ  : (4)[، أربعة تؤوٌبلتٕ٘٘العلم فً تفسٌر لوله تعالى }اْلَح
ً لَصْرفِه األمور مصاِرفها ، وتمدٌره األشٌاء ممادٌرها ، فهو حً بالتمدٌر ال  أحدها : أنه سمى نفسه حٌا

 بحٌاة .
 والثانً: أنه حً بحٌاة هً له صفة .

 فملناه تسلٌماً ألمره . والثالث : أنه اسم من أسماء هللا تََسمَّى به ،
 :(ٔٔ)، ومنه لول لبٌد(ٓٔ)والرابع : أن المراد بالحً: البالً ، لاله السدي

ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً        فَلسُت بؤْحٌا ِمْن ِكبلٍب وَجْعفَرِ   فإّما تََر
 .(ٕٔ)[، أي: " المابم على كل شًء"ٕ٘٘لوله تعالى:}اْلمٌَُّوُم{]البمرة:  
 .(ٖٔ)السٌوطً:" الذي ال ٌزول"لال   

                                                           
 .4/ٕ( الدر المنثور: ٔ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .52ٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٗ)
 .4/ٕ( الدر المنثور: ٘)
 .25ٖ/٘(:ص5ٖٙ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٔ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٖٕٖ/ٔوما بعدها، ونملها الماوردي فً النكت والعٌون:  25ٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 4)
 .ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:5ٕٔ/ٖ(أنظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
، وتفسٌر البحر 5ٕٔ/ٖ، والبٌت وردت فً كتب التفاسٌر بلفظ)إذا ما تََرٌَنًِّ الٌوَم أْصبَْحُت َساِلماً(، أنظر : تفسٌر المرطبً: ٗٗ( دٌوانه:ٔٔ)

 .ٕٔٗ/ٖ، وأضواء البٌان: ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕالمحٌط:
 .22ٖ/٘الطبري:  ( تفسٌرٕٔ)
 .4/ٕ( الدر المنثور: ٖٔ)



ٕٔ2 

 

لال ابن كثٌر:أي " المٌم لؽٌره.. فجمٌع الموجودات مفتمرة إلٌه وهو ؼنً عنها وال لوام لها بدون   
 .(ٔ)["ٕ٘أمره كموله : } َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السََّماُء َواألْرُض بِؤَْمِرِه { ]الروم : 

 .(ٕ)بنفسه ولام بؽٌره"لال السعدي:" المٌوم: هو الذي لام   
ولال ابن عثٌمٌن: }المٌوم{، أي: "المابم على نفسه فبل ٌحتاج إلى أحد من خلمه؛ والمابم على ؼٌره   

 .(ٖ)فكل أحد محتاج إلٌه"
 .(ٗ) ولرأ وابن مسعود وعلممة وإبراهٌم النخعً واألعمش: } المٌََّام{ باأللؾ، وروي ذلن عن عمر  
 .(٘)ؾ بٌن أهل اللؽة أن المٌوم أعرؾ عند العرب واصح بناء وأثبت علة"لال الشوكانً:" وال خبل  
ولوله} اْلمٌَُّوُم{ أصله )المٌووم(، سبك عٌن الفعل ، وهً )واو(، )ٌاء( ساكنة ، فؤدؼمتا فصارتا )ٌاء(   

مٌوم{، مشددة، وكذلن تفعل العرب فً كل )واو( كانت للفعل عٌنا ، سبمتها )ٌاء( ساكنة. ومعنى لوله : }ال
 : (ٙ)المابم برزق ما خلك وحفظه ، كما لال أمٌة بن الصلت الثمفً

 لم تخلك السماء والنجوم      والشمس معها لمر ٌعوم 
 لدره المهٌمن المٌوم    والجسر والجنة والجحٌم   

 .(5)إال ألمر شؤنه عظٌم
 : (2)وجوها[،  ٕ٘٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى} اْلمٌَُّوُم{ ]البمرة:

، (ٖٔ)والضحان (ٕٔ)والسدي (ٔٔ)ولتادة (ٓٔ)، وروي عن مجاهد(4)األول : المابم بتدبٌر خلمه ، لاله الربٌع
 ذلن. 

الثانً : ٌعنً المابم على كل نفس بما كسبت ، حتى ٌجازٌها بعملها من حٌث هو عالم به ، ال ٌخفى علٌه 
 .(٘ٔ)مان، ونحوه عن مماتل بن سلٌ(ٗٔ)شًء منه ، لاله الحسن

 .(ٔ)والحسن (ٙٔ)الثالث : أنه الذي ال ٌزول وال ٌحول، لاله ابن عباس

                                                           
 .52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .5ٕٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 52ٙ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٓٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .5ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
، والمرطبً ) لمر ٌموم(، وهو ال معنى له ، والصواب)لمر ٌعوم(، 55ٕ:  ٕ٘أبً حٌان ، وتفسٌر  5ٕٔ:  ٖ، والمرطبً  5٘(دٌوانه : ٙ)

 عامت النجوم تعوم عوما : جرب ، مثل لولهم : سبحت النجوم فً الفلن تسبح سبحا.
 .22ٖ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 5)
 . ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  22ٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .22ٖ/٘(:ص5ٙٙ٘. واخرجه الطبري)2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم)( 4)
 .22ٖ/٘(:ص5ٙ٘٘. وأخرجه الطبري)2ٙٗ/ٕ(:ص5ٖٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 . 2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
ً البالً"، ثم استشهد له بمول . لال:" وهو المابم". ونمل عنه المرطبً: أن معنى}المٌوم{، أي "الح22ٖ/٘(:ص5ٙ5٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)

 [: ٗٗلبٌد]دٌوانه:
 فإما ترٌنً الٌوم أصبحت سالما       فلست بؤحٌا من كبلب وجعفر

ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً[.ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:5ٕٔ/ٖأي : "فلست بؤبمى".]أنظر: تفسٌر المرطبً:   ، ورواٌة الدٌوان: فإّما تََر
 . لال: "المابم الدابم".24ٖ/٘(:ص5ٙ2٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
. ونمل عبدهللا بن حسن األزهري ذلن عن سعٌد بن جبٌر. انظر: ]حاشٌة لمط الدرر بشرح متن نخبة 5ٕٔ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)

 [.ٖٕٖ/ٔ[، ونمل الماوردي عنه تفسٌر }المٌوم{ بمعنى "المابم الوجود".]انظر: النكت والعٌون: ٗٔالفكر:
 .2ٙ/ٔظر: تفسٌره: ( أن٘ٔ)
. نمل المرطبً عن ابن عباس هذا المول ومن ثم استشهد بؤبٌات أمٌة بن أبً الصلت السابك التً ذكرها 5ٕٔ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٙٔ)

ن الطبري، وعنده)لمر ٌموم(، وهو ال معنى له ، والصواب)لمر ٌعوم(/ كما أن موطن الشاهد لؤلبٌات عند الطبري هو للداللة على أ
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 .(ٕ)الرابع : أنه العالم باألمور ، من لولهم : فبلن ٌموم بهذا الكتاب ، أي هو عالم به
 .(ٖ)الخامس: ولٌل: أنه اسم من أسماء هللا ، مؤخوذ من االستمامة 

لال: اسم هللا األعظم فً هاتٌن اآلٌتٌن: }هللا ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا ولد روي "عن أسماء بنت ٌزٌد، أن رسول   
 .(ٗ)[ "ٙ[ ، و }إلهكم إله واحد{ ]فصلت: ٕ٘٘إله إال هو الحً المٌوم{ ]البمرة: 

 .(٘)[، "أي ال ٌعترٌه نعاس، وال نوم"ٕ٘٘لوله تعالى: } اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم{]البمرة:  
 .(ٙ)بري: " ال ٌؤخذه نعاس فٌنعس ، وال نوم فٌستثمل نوما"لال الط  
لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌعترٌه نمص وال ؼفلة وال ذهول عن خلمه بل هو لابم على كل نفس بما   

كسبت شهٌد على كل شًء ال ٌؽٌب عنه شًء وال ٌخفى علٌه خافٌة، ومن تمام المٌومٌة أنه ال ٌعترٌه سنة وال 
 .(5)نوم"

 (ٖٔ)والربٌع (ٕٔ)والسدي (ٔٔ)وجوبٌر (ٓٔ)والضحان (4)والحسن (2)لِسنَة( : النعاس، لاله ابن عباسو)ا  
 .(5ٔ)ال ٌؽفل عن تدبٌر أمر الخلك-سبحانه-، والمعنى: أنه(ٙٔ)وهو لول الجمهور"، (٘ٔ)وابن ٌد  (ٗٔ)ورافع
ق المفضل بٌنهما لال الماوردي: "والنعاس ما كان فً الرأس ، فإذا صار فً الملب صار نوماً ،    وفرَّ

نة  نة فً الرأس ، والنعاس فً العٌن ، والنوم فً الملب . وما علٌه الجمهور من التسوٌة بٌن الّسِ ، فمال : الّسِ
 :(ٔ)والنعاس أشبه ، لال عدي بن الرلاع

                                                                                                                                                                                             
[، فً حٌن أن المرطبً استشهد باألبٌات للداللة على أن معناها:" 22ٖ/٘معنى)المٌوم( هو :"المابم برزق ما خلك وحفظه"]تفسٌر الطبري: 

 : أنه الذي ال ٌزول وال ٌحول". 
 .25ٗ/ٕ(:ص5ٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ(أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
. وإسناده ضعٌؾ: فٌه عبٌد هللا بن أبً زٌاد وهو ضعٌؾ وشهر بن حوشب متكلم ٘ٔٗ/ٕ(:ص5ٙ٘ٔ(اخرجه عبد بن حمٌد فً المتحب)ٗ)

"، ولفظه: "اسم هللا األعظم فً هاتٌن اآلٌتٌن }وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم{ 4ٙٗٔفٌه. وأخرجه أبو داود حدٌث رلم "
" ولال: هذا حدٌث حسن صحٌح، وابن ماجه 52ٖٗران }الم، هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ ، والترمذي حدٌث رلم "وفاتحة سورة آل عم

ٌمول فً هذٌن اآلٌتٌن: }هللا ال إله إال  -ملسو هيلع هللا ىلص-" ولفظه عنده: عن أسماء بنت ٌزٌد لال: سمعت رسول هللا ٙٗ/ ٙ"، وأحمد "2ٖ٘٘حدٌث رلم "
 ".ٓ٘ٗ/ ٌٕوم{ }الم، هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ : "إن فٌهما اسم هللا األعظم"، والدارمً "هو الحً الم

 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .24ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
: "إن هللا ال ٌنام وال ٌنبؽً له أن . وفً الصحٌح عن أبً موسى لال : لام فٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤربع كلمات فمال 52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)

لو كشفه ألحرلت  -أو النار  -ٌنام ٌخفض المسط وٌرفعه ٌرفع إلٌه عمل النهار لبل عمل اللٌل وعمل اللٌل لبل عمل النهار حجابه النور 
 ([.54ُٔسبُحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه".] صحٌح مسلم برلم )

 .4ٖٔ/٘(:ص5ٙ4٘( أخرجه الطبري)2)
 .4ٖٔ/٘(:ص55ٔ٘( أخرجه الطبري)4)
 .4ٖٔ/٘(:ص55ٕ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .4ٕٖ-4ٖٔ/٘(:ص55ٖ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص55٘٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص55ٙ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص555٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .4ٕٖ/٘(:ص552٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 . 5ٕٕ/ٖ، وانظر: المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٙٔ)
، مجاز المرآن ألبً 2ٖ4ٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕٕٗٔ/ٙ، الصحاح للجوهري: 52/ٖٔ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 5ٔ)

، جامع البٌان ٕٔٙ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٖ/ٔ: ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج4ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 52/ٔعبٌدة: 
، 2ٕٖ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٖٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 24ٖ/٘للطبري: 

 ها.، وؼٌرٖٓٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن.: 5ٕٔ/ٕالبحر المحٌط ألبً حٌان: 



ٕٕٓ 

 

 (ٕ)وْسنَاُن ألصده النعاس فرنمت         فً عٌنه سنة ولٌس بنابم"
 : (ٗ)فً عٌن اإلنسان، ومنه لول األعشى مٌمون بن لٌس (ٖ)رة النوموذكر الطبري بؤن )الوسن(: خثو  

 تعاطى الضجٌع إذا ألبلت         بعٌد النعاس ولبل الوسن 
 :(٘)ولوله اآلخر 

 باكرتها األؼراب فً سنة النو         م فتجري خبلل شون السٌال 
سن فبلن فهو ٌوسن وسنا وسنة وهو ٌعنً عند هبوبها من النوم ووسن النوم فً عٌنها ، ٌمال منه : " و

 .(ٙ)وسنان " ، إذا كان كذلن
[، أي " له ملن جمٌع ما فً السموات ٕ٘٘لوله تعالى:} لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة:  

 .(5)وما فً األرض، ال شرٌن له فً ذلن"

                                                                                                                                                                                             
، واللسان )وسن( )رنك( ، وفً جمٌعها مراجع  52:  ٔ، ومجاز المرآن  ٖٔٔ:  4، واألؼانى  ٕٓٙ(من أبٌات له فً الشعر والشعراء : ٔ)

 كثٌرة ، ولبل البٌت فً ذكرها صاحبته " أم الماسم ": 
 وكؤنها وسط النساء أعارها ... عٌنٌه أحور من جاذر جاسم

 .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسنان ألصده النعاس ........
 ٌصطاد ٌمظان الرجال حدٌثها ... وتطٌر بهجتها بروح الحالم
والجآذر بمر الوحش ، وهً حسان العٌون . وجاسم : موضع تكثر فٌه الجآذر . و " ألصده النعاس " لتله النعاس وأماته . ٌمال : " عضته 

أي من فوره . و " رفمت " أي خالطت عٌنه . وأصله من ترنٌك الماء ، وهو تكدٌره بالطٌن حتى  -ان حبة فإلصدته " ، أي لتلته على المك
ٌؽلب على الماء . وحسن أن ٌمال هو من ترنٌك الطابر بجناحٌه ، وهو رفرفته إذا خفك بجناحٌه فً الهواء فثبت ولم ٌطر ، وهذا 

 المجازأعجب إلى فً الشعر .
 .ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
ها (الخثورة : نمٌض الرلة ، ٌمال : " خثر اللبن والعسل ونحوهما " ، إذا ثمل وتجمع ، والمجاز منه لولهم : " فبلن خاثر النفس " أي ثمٌلٖ)

، ؼٌر طٌب وال نشٌط ، لد فتر فتورا . واستعمله الطبري استعماال بارعا ، فجعل للنوم " خثورة " ، وهً شدة الفتور ، كؤنه زالت رلته 
 واستؽلط فثمل ، وهذا تعبٌر لم أجده لبله .

 ، وفً ذكر نساء استمع بهن :  ٖٙٗ،  ٖ٘ٗ:  ٔ، وهو ٌلً البٌت الذي سلؾ  ٘ٔ(دٌوانه : ٗ)
 إذا هن نازلن ألرانهن ... وكان المصاع بما فً الجون
 تعاطى الضجٌع........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ... لها زبد بٌن كوب ودن صرٌفٌة طٌبا طعمها
 أن تناوله لبلها ورٌمها . -ولوله " تعاطى " من لولهم للمرأة : " هى تعاطى خلها " أي صاحبها 

ولوله : " ألبلت " ، هو عندي بمعنى : سامحت وطاوعت وانمادت ، من " المبول " وهو الرضا . ولم ٌذكر ذلن أصحاب اللؽة ، ولكنه جٌد 
ولهم : " أسمحت " ، من السماح ، إذا أسهلت وانمادت ووافمت ما ٌطلبه صاحبها . وذلن هو الجٌد عندي . لٌس من فً العربٌة ، شبٌه بم

 اإللبال على الشًء . بل من المبول . وٌروي مكمان ذلن : " إذا سامها " ، ورواٌة الدٌوان : " بعٌد الرلاد وعند الوسن " 
، ألنها أخذت من الدن ساعتبذ ، كاللبن الصرٌؾ وهو اللبن الذي ٌنصرؾ من الضرع حارا والصرٌفٌة : الخمر الطٌبة ، جعلها صرٌفٌة 

ٌمها إذا حلب . وفً الدٌون : " صلٌفٌة " ، بالبلم ، والصواب بالراء ٌمول : إذا انمادت لصاحبها بعٌد رلادها ، أو لبل وسنها ، عاطته من ر
وذلن بدء  -ض ولت علٌها فتفسد . ٌمول : رٌفها هو الخمر ، فً ٌمظتها لبل الوسن خمرا صرفا تفور بالزبد بٌن الكوب و الدن ، ولم ٌم

وبعد لومها ، ولد تؽٌرت أفواه البشر واستكرهت روابحها ٌنفً عنها العٌب فً الحالٌن . وذلن لل أن ٌكون فً  -فتور الفس وتؽٌر الطباع 
 النساء أو ؼٌرهن .

 دة جلٌلة ، أفضى فٌها إلى ذكر صاحبته له ٌمول لبله : ، واللسان )ؼرب( ، من لصٌ ٘(دٌوانه : ٘)
 وكؤن الخمر العتٌك من اإلسفنط ... ممزوجة بماء زالل باكرتها األؼراب ....................... ... ...............................
 .اإلسفنط : أجود أنواع الخمر وأؼبلها . وباكرتها ، أي فً أول النهار مبادرة إلٌها 

واألؼراب جمع ؼرب )بفتح فسكمون( ، وهو المدح . والسٌال : شجر سبط األؼصان ، علٌه شون أبٌض أصوله أمثال ثناٌا اعذارى ، 
، وتشبه به أسنانهن ٌمول : إذا نامت لم ٌتؽٌر طٌب ثؽرها ، بل كؤن الخمر تجرى بٌن ثناٌاها طٌبة الشذا . ولوله : " باكرتها األؼراب " 

الشعر السالؾ أنها " صرٌفٌة " أي أخذت من دنها لسعتها . ٌمول : ملبت األلداح منها بكرة ، ٌعنى تبادرت إلٌها األلداح من وهو كفوله فً 
 دنها ، وذلن أطٌب لها .

 .4ٖٔ-4ٖٓ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٔٙ٘/ٕٔ( تفسٌر الطبري: 5)



ٕٕٔ 

 

 .(ٔ)لال البؽوي: " ملكا وخلما"
 .(ٕ)فً السماوات واألرض ملكه وعبٌده وتحت لهره وسلطانه"لال الصابونً" أي جمٌع ما 

لال الطبري:"ٌمول: فجمٌع ما فً السموات واألرض ملكً وخلمً ، فبل ٌنبؽً أن ٌعبد أحد من خلمً   
 .(ٖ)ؼٌري وأنا مالكه ، ألنه ال ٌنبؽً للعبد أن ٌعبد ؼٌر مالكه ، وال ٌطٌع سوى مواله"

ما سواه مملون وهو الخالك الرازق المدبر وؼٌره مخلوق مرزوق لال السعدي:" أي: هو المالن و  
 .(ٗ)مدبر ال ٌملن لنفسه وال لؽٌره مثمال ذرة فً السماوات وال فً األرض"

 لال ابن كثٌر:" إخبار بؤن الجمٌع عبٌده وفً ملكه وتحت لهره وسلطانه كموله :   
ْحَمِن َعْبًدا لَمَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا * َوُكلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة } إِْن ُكلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواألْرِض إاِل آتِ  ً الرَّ

 .(٘)["4٘ - 4ٖفَْرًدا { ]مرٌم : 
لال ابن عطٌة:" وجاءت العبارة بـ}ما{، وإن كان فً الجملة من ٌعمل، من حٌث المراد الجملة 

 .(ٙ)والموجود"
{، للعموم تشمل كل موجود ، و: البلم ، للملن أخبر تعالى أن مظروؾ لال أبو حٌان:" و: }ما  

السموات واألرض ملن له تعالى ، وكرر : ما ، للتوكٌد. وكان ذكر المظروؾ هنا دون ذكر الظرؾ ، ألن 
م الممصود نفً اإللهٌة عن ؼٌر هللا تعالى ، وأنه ال ٌنبؽً أن ٌعبد ؼٌره ، ألن ما عبد من دون هللا من األجرا

النٌرة التً فً السموات : كالشمس ، والممر ، والشعرى ؛ واألشخاص األرضٌة : كاألصنام ، وبعض بنً آدم 
 .(5)، كل منهم ملن هلل تعالى ، مربوب مخلوق"

اد [، أي:"من ذا الذي ٌشفع لممالٌكه إن أرٕ٘٘لوله تعالى:} َمْن َذا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إِال بِإِْذنِِه {]البمرة:  
 .(2)عموبتهم ، إال أن ٌخلٌه ، وٌؤذن له بالشفاعة لهم"

 .(4)لال السعدي: أي:" ال أحد ٌشفع عنده بدون إذنه"  
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي: ال أحد ٌستطٌع أن ٌشفع ألحد إاِل إِذا أذن له هللا تعالى"  
أوثاننا هذه إال لٌمربونا إلى هللا لال الطبري:" وإنما لال ذلن تعالى ذكره ألن المشركٌن لالوا : ما نعبد   

زلفى! فمال هللا تعالى ذكره لهم : لً ما فً السموات وما فً األرض مع السموات واألرض ملكا ، فبل ٌنبؽً 
العبادة لؽٌري ، فبل تعبدوا األوثان التً تزعمون أنها تمربكم منً زلفى ، فإنها ال تنفعكم عندي وال تؽنً عنكم 

ي أحد ألحد إال بتخلٌتً إٌاه والشفاعة لمن ٌشفع له ، من رسلً وأولٌابً وأهل شٌبا ، وال ٌشفع عند
 .(ٔٔ)طاعتً"
وهو  -لال ابن عثٌمٌن:" حتى أعظم الناس جاهاً عند هللا ال ٌشفع إال بإذن هللا؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم المٌامة   

ً عند هللا؛ ومع ذلن ال ٌشفع إال بإذن هللا لكمال سلطانه جّل وعبل، وهٌبته؛ وكلما كمل  أعظم الناس جاها
ال ٌتكلمون فً مجلسه إال إذا تكلم؛ وانظر وصؾ رسوِل  السلطان صار أهٌب للمِلن، وأعظم؛ حتى إن الناس

                                                           
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .4ٓٔ/ٕ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
  .4ٖ٘/٘سٌر الطبري: ( تفٖ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .5ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 5)
 .4ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .4ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)



ٕٕٕ 

 

 .(ٔ)لرٌٍش النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه، حٌث وصفهم بؤنه إذا تكلم سكتوا؛ كل ذلن من باب التعظٌم"
؛ وفً االصطبلح: التوسط للؽٌر لجلب منفعة، أو دفع (ٕ)و)الشفاعة( فً اللؽة: مصدر من الشفع ضد الوتر

: (ٕ)شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أهل المولؾ أن ٌمضً هللا بٌنهم بعدما ٌلحمهم من الهّم، والؽّم ما ال ٌطٌمون؛ ف(ٖ)مضرة
 .(ٗ): شفاعة فً جلب منفعة(ٖ)شفاعة لدفع مضرة؛ وشفاعته فً أهل الجنة أن ٌدخلوا الجنة

فاعة ، وهم األنبٌاء والعلماء لال المرطبً: " وتمرر فً هذه اآلٌة أن هللا ٌؤذن لمن ٌشاء فً الش  
والمجاهدون والمبلبكة وؼٌرهم ممن أكرمهم وشرفهم هللا ، ثم ال ٌشفعون إال لمن ارتضى ؛ كما لال : }َوال 

 .(٘)["2ٌَْٕشفَعُوَن إاِلَّ ِلَمِن اْرتََضى{ ]األنبٌاء : 
ى النار وهو بٌن ولال ابن عطٌة : "والذي ٌظهر أن العلماء والصالحٌن ٌشفعون فٌمن لم ٌصل إل  

 .(ٙ)المنزلتٌن ، أو وصل ولكن له أعماله صالحة"
لال الشوكانً: " }من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه{،فً هذا االستفهام من اإلنكار على من ٌزعم أن   

 أحدا من عباده ٌمدر على أن ٌنفع أحدا منهم بشفاعة أو ؼٌرها والتمرٌع والتوبٌخ له ما ال مزٌد علٌه وفٌه من
 .(ٔ)الدفع فً صدور عباد المبور والصد فً وجوههم والفت فً أعضادهم ماال ٌمادر لدره وال ٌبلػ مداه"

                                                           
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٓٔ٘( انظر: معجم مماٌٌس اللؽة:)شفع(:ٕ)
 ( .    ٖٖٗ/ٔ(  انظر : المول المفٌد شرح كتاب التوحٌد )ٖ)

ٌٍر َعْن أَبًِ . لال: "َحدَّثَنَا ٌَْحٌَى ْبُن َسِعٌٍد لَاَل َحدَّثَنَا أَبُو َحٌَّاَن لَاَل َحدَّثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ ْبُن َعْمِرو ْبِن َجرِ ٖٙٗ/ٕ(:ص4ٖٗٓمسند أحمد) (ٕ)
ٌِْه َوَسلََّم بِلَْحٍم فَُدفَِع  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًَ َرُسوُل َّللاَّ ٌَْرةَ لَاَل أُتِ َراُع َوَكانَْت تُْعِجبُهُ فَنََهَس ِمْنَها نَْهَسةً ثُمَّ لَاَل أَنَا َسٌُِّد النَّاِس ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوهَ ُهَر ٌِْه الذِّ ْل إِلَ

ِلٌَن َواآْلِخِرٌَن فًِ َصِعٌٍد َواِحٍد ٌُْسِمعُُهْم الدَّاِعً وَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ اأْلَوَّ ْنفُذُُهْم اْلبََصُر َوتَْدنُو الشَّْمُس فٌََْبلُُػ النَّاَس ِمْن اْلؽَّمِ ٌَ تَْدُروَن ِلَم ذَِلَن ٌَْجَمُع َّللاَّ
وَن َمْن ٌَْشفَُع لَُكْم أاََل تََرْوَن إِلَى َما لَْد بَلَؽَُكْم أاََل تَْنُظرُ  َواْلَكْرِب َما اَل ٌُِطٌمُوَن َواَل ٌَْحتَِملُوَن فٌََمُوُل بَْعُض النَّاِس ِلبَْعٍض أاََل تََرْوَن إِلَى َما أَْنتُْم فٌِهِ 

ٌِْه وَ  ُ َعلَ ُ بٌَِِدِه َونَفََخ إِلَى َربِّكُْم َعزَّ َوَجلَّ فٌََمُوُل بَْعُض النَّاِس ِلبَْعٍض أَبُوكُْم آَدُم فٌََؤْتُوَن آَدَم َصلَّى َّللاَّ َسلََّم فٌََمُولُوَن ٌَا آَدُم أَْنَت أَبُو اْلبََشِر َخلَمََن َّللاَّ
ٌِْه السَّبَلم إِنَّ َربًِّ َعزَّ ِه َوأََمَر اْلَمبَلبَِكةَ فََسَجُدوا لََن فَاْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَ فٌَِن ِمْن ُروحِ  ْد بَلَؽَنَا فٌََمُوُل آَدُم َعلَ

ٌْتُهُ نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَفْ َوَجلَّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ مِ  ِسً ثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِنَّهُ نََهانًِ َعْن الشََّجَرةِ فَعََص
ٌِْه َوَسلََّم فٌََمُولُوَن ٌَا نُوُح أَنْ  ُ َعلَ ٌِْري اْذَهبُوا إِلَى نُوحٍ فٌََؤْتُوَن نُوًحا َصلَّى َّللاَّ ُ َعْبًدا اْذَهبُوا إِلَى َؼ اَن َّللاَّ ُسِل إِلَى أَْهِل اأْلَْرِض َوَسمَّ ُل الرُّ َت أَوَّ

ِمثْلَهُ َولَْن   َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ َشُكوًرا فَاْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا فٌََمُوُل نُوٌح إِنَّ 
ٌْرِ  ي اْذَهبُوا إِلَى إِْبَراِهٌَم فٌََؤْتُوَن إِْبَراِهٌَم فٌََمُولُوَن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِنَّهُ َكانَْت ِلً َدْعَوةٌ َعلَى لَْوِمً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً اْذَهبُوا إِلَى َؼ

ِ ٖٙٗ]ص:  ًُّ َّللاَّ لَؽَنَا فٌََمُوُل لَُهْم  َوَخِلٌلُهُ ِمْن أَْهِل اأْلَْرِض اْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَ [ ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْنَت نَبِ
ٌِْري إِْبَراِهٌُم إِنَّ َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَ  ْعَدهُ ِمثْلَهُ فَذََكَر َكِذبَاتِِه نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً اْذَهبُوا إِلَى َؼ

 ُ ِ اْصَطفَاَن َّللاَّ ٌِْه السَّبَلم فٌََؤْتُوَن ُموَسى فٌََمُولُوَن ٌَا ُموَسى أَْنَت َرسُوُل َّللاَّ ى النَّاِس اْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن  بِِرَسااَلتِِه َوبِتَْكِلٌِمِه َعلَ اْذَهبُوا إِلَى ُموَسى َعلَ
َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا فٌََمُوُل لَُهْم ُموَسى إِنَّ َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم 

ٌِْري اْذَهبُوا إِلَى ِعٌَسى فٌََؤْتُوَن عِ َوإِنًِّ لَتَْلُت  ِ نَْفًسا لَْم أُوَمْر بِمَتِْلَها نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً اْذَهبُوا إِلَى َؼ ٌَسى فٌََمُولُوَن ٌَا ِعٌَسى أَْنَت َرُسوُل َّللاَّ
ْمَت النَّاَس فًِ اْلَمْهِد فَاْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا َوَكِلَمتُهُ أَْلمَاَها إِلَى َمْرٌََم َوُروٌح ِمْنهُ لَاَل َهَكذَا ُهَو َوَكلَّ 

ٌِْري اْذَهبُوا إِلَى ثْلَ فٌََمُوُل لَُهْم ِعٌَسى إِنَّ َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ مِ  هُ َولَْم ٌَْذُكْر لَهُ ذَْنبًا اْذَهبُوا إِلَى َؼ
ِ َوَخاتَُم اأْلَْنبِ  ُد أَْنَت َرُسوُل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم فٌََؤْتُونًِ فٌََمُولُوَن ٌَا ُمَحمَّ ُ َعلَ ٍد َصلَّى َّللاَّ َم ِمْنهُ وَ ُمَحمَّ ُ لََن ذَْنبََن َما تَمَدَّ َر فَاْشفَْع لَنَا إِلَى ٌَاِء َؼفََر َّللاَّ َما تَؤَخَّ

ًَّ َوٌُْلِهُمنًِ ِمْن َمَحاِمِدهِ  َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا فَؤَلُوُم فَآتًِ تَْحَت اْلعَْرِش فَؤَلَُع َساِجًدا ُ َعلَ ِلَربًِّ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ ٌَْفتَُح َّللاَّ
ُد اْرفَْع َرأَْسَن َوَسْل تُْعَطْه اشْ َوُحْسِن  ٌْبًا لَْم ٌَْفتَْحهُ َعلَى أََحٍد لَْبِلً فٌَُمَاُل ٌَا ُمَحمَّ ٌِْه َش تًِ الثَّنَاِء َعلَ تًِ أُمَّ تًِ ٌَا َرّبِ أُمَّ تًِ أُمَّ فَْع تَُشفَّْع فَؤَلُوُل ٌَا َرّبِ أُمَّ

تًِ ٌَا َرّبِ فٌََمُوُل ٌَ  تًِ أُمَّ ٌَْمِن ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة َوُهْم شُرَ ٌَا َرّبِ أُمَّ ٌِْه ِمْن اْلبَاِب اأْلَ تَِن َمْن اَل ِحَساَب َعلَ ُد أَْدِخْل ِمْن أُمَّ َكاُء النَّاِس فٌَِما ِسَواهُ ا ُمَحمَّ
ٌِْن ِمْن َمصَ  ٌَْن ِمْصَراَع ٍد بٌَِِدِه لََما بَ ٌَْن َمكَّةَ َوبُْصَرى".ِمْن اأْلَْبَواِب ثُمَّ لَاَل َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ ٌَْن َمكَّةَ َوَهَجَر أَْو َكَما بَ  اِرٌعِ اْلَجنَِّة َكَما بَ

ٌَْماُن بْ 22ٔ/ٔ(:ص45ٕلال مسلم) (ٖ) ٌُْر ْبُن َحْرٍب لَااَل َحدَّثَنَا َهاِشُم ْبُن اْلمَاِسِم َحدَّثَنَا ُسلَ ثَابٍِت َعْن  ُن اْلُمِؽٌَرةِ َعنْ : " َوَحدَّثَنًِ َعْمٌرو النَّالُِد َوُزَه
ٌِْه َوَسلََّم آتًِ بَاَب اْلَجنَِّة ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌد فٌََمُوُل بَِن أَنَِس ْبِن َماِلٍن لَاَل لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ؤَْستَْفتُِح فٌََمُوُل اْلَخاِزُن َمْن أَْنَت فَؤَلُوُل ُمَحمَّ

 لََن".أُِمْرُت اَل أَْفتَُح أِلََحٍد لَبْ 
 .ٕٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 . ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)



ٕٕٖ 

 

لال أبو حٌان:" واإلذن هنا معناه األمر ، كما ورد : إشفع تشفع ، أو العلم أو التمكٌن إن شفع أحد ببل   
 .(ٕ)أمر"

ٌِْدٌِهْم َوَما    ٌَْن أَ [، ٌعنً: "أنه المحٌط بكل ما كان وبكل ما هو َٕ٘٘خْلفَُهْم{]البمرة:لوله تعالى:} ٌَْعلَُم َما بَ
 (ٖ)كابن علما ، ال ٌخفى علٌه شًء منه"

 .(ٗ)لال الحجاي: "العالم وحده بالخفٌات ٌعلم الكلٌات والجزبٌات"  
ٌِْدٌِهْم َوَما    ٌَْن أَ  : (٘)[، وجوهإَ٘٘خْلفَُهْم{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} ٌَْعلَُم َما بَ

 أحدهما : ما بٌن أٌدٌهم : هو ما لبل خلمهم ، وما خلفهم : هو ما بعد موتهم .
وجرٌج (5)وروي نحوه عن ابن مجاهد (ٙ)الثانً: ما بٌن أٌدٌهم : هو الدنٌا، وما خلفهم : اآلخرة. لاله الحكم

 .(4)والسدي(2)
 ه ، وما خلفهم : ما كتموه .الثالث : ما بٌن أٌدٌهم : ما أظهرو

 .(ٓٔ)الرابع: } ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم { أي المستمبل؛ } وما خلفهم{ أي الماضً، لاله الشٌخ ابن عثٌمٌن
لال أبو حٌان:" والذي ٌظهر أن هذا كناٌة عن إحاطة علمه تعالى بسابر المخلولات من جمٌع الجهات   

مه به ، كما تمول : ضرب زٌد الظهر والبطن ، وأنت وكنى بهاتٌن الجهتٌن عن سابر جهات من أحاط عل
تعنً بذلن جمٌع جسده ، واستعٌرت الجهات ألحوال المعلومات ، فالمعنى أنه تعالى عالم بسابر أحوال 

 .(ٔٔ)المخلولات ، ال ٌعزب عنه شًء ، فبل ٌراد بما بٌن األٌدي وال بما خلفهم شًء معٌن. كما ذهبوا إلٌه"
  
علمه تعالى محٌط بتفاصٌل األمور، متمدمها ومتؤخرها، بالظواهر والبواطن، بالؽٌب لال السعدي :" ف  

 .(ٕٔ)والشهادة، والعباد لٌس لهم من األمر شًء وال من العلم مثمال ذرة إال ما علمهم تعالى"
ً مطابماً؛ فعدم اإلدران: « العلم»لال ابن عثٌمٌن:" و    ً جازما عند األصولٌٌن: إدران الشًء إدراكا

جهل؛ واإلدران على وجه ال جزم فٌه: شن؛ واإلدران على وجه جازم ؼٌر مطابك: جهل مركب؛ فلو سبلت: 
إما فً »فهذا جهل؛ ولو سبلت: متى كانت ؼزوة بدر؟ فملت: « ال أدري»متى كانت ؼزوة بدر؟ فملت: 

فهذا جهل « الخامسة فً السنة»فهذا شن؛ ولو سبلت: متى كانت ؼزوة بدر؟ فملت: « الثانٌة؛ أو فً الثالثة
 .(ٖٔ)مركب؛ وهللا عز وجل ٌعلم األشٌاء علماً تاماً شامبلً لها جملة، وتفصٌبلً؛ وعلمه لٌس كعلم العباد"

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشآَء{]البمرة:   [، أي:" ال معلوم ألحد إال ما شاء ٕ٘٘لوله تعالى: }َوالَ ٌُِحٌُطوَن بَِشًٍء ّمِ
 . (ٗٔ)هللا أن ٌعلمه"

                                                                                                                                                                                             
 .5ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .4ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٗ)
 .4ٖٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .4ٖٙ/٘(:ص52ٔ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .4ٖٙ/٘(:ص52ٕ٘( أخرجه الطبري)5)
 .4ٖٙ/٘(:ص52ٖ٘( أخرجه الطبري)2)
 .4ٖٙ/٘(:ص52ٗ٘( أخرجه الطبري)4)
  ولد لٌل بعكس هذا المول؛ ولكنه بعٌد؛ فاللفظ ال ٌساعد علٌه". . ثم لال:"ٖٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط:ٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)



ٕٕٗ 

 

عن السدي : " }وال ٌحٌطون بشًء من علمه{، ٌمول : ال ٌعلمون بشًء من علمه " إال بما شاء " ،   
 .(ٔ)هو أن ٌعلمهم"

 .(ٕ)لال الشوكانً:" والعلم هنا بمعنى المعلوم أي ال ٌحٌطون بشًء من معلوماته"  
علٌه ، والعلم هنا لال الماسمً:" اإلحاطة تمتضً الحفوؾ بالشًء من جمٌع جهاته ، واالشتمال   

المعلوم ألن علم هللا الذي هو صفة ذاته ال ٌتبعض، كما جاء فً حدٌث موسى والخضر : "ما نمص علمً 
، واالستثناء ٌدل على أن المراد بالعلم  (ٖ)وعلمن من علمه إالَّ كما نمص هذا العصفور من هذا البحر"

ن ، والمعنى : ال ٌعلمون من الؽٌب الذي هو معلوم هللا المعلومات ، ولالوا : اللهم اؼفر علمن فٌنا ، أي معلوم
 .(ٗ)شٌباً إالَّ ما شاء أن ٌُعلمهم ، لاله الكلبً. ولال الزجاج : إال بما أنبؤ به األنبٌاء تثبٌتاً لنبوتّهم"

لال الطبري:" أنه العالم الذي ال ٌخفً علٌه شًء محٌط بذلن كله محص له دون سابر من دونه وأنه   
أحد سواه شٌبا إال بما شاء هو أن ٌعلمه ، فؤراد فعلمه ، وإنما ٌعنً بذلن : أن العبادة ال تنبؽً لمن كان  ال ٌعلم

باألشٌاء جاهبل فكٌؾ ٌعبد من ال ٌعمل شٌبا البتة من وثن وصنم ؟! ٌمول : أخلصوا العبادة لمن هو محٌط 
 .(٘)باألشٌاء كلها، ٌعلمها ، ال ٌخفً علٌه صؽٌرها وكبٌرها"

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشآَء{]البمرة:   [، ٕ٘٘ولد ذكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى: }َوالَ ٌُِحٌُطوَن بَِشًٍء ّمِ
 :(ٙ)ثبلثة معانً

المعنى األول: ال ٌحٌطون بشًء من علم نفسه؛ أي ال ٌعلمون عن هللا سبحانه وتعالى من أسمابه، 
 إٌاه، فٌعلمونه.وصفاته، وأفعاله، إال بما شاء أن ٌعلمهم 

إال بما شاء أن  -أي مما ٌعلمه فً السموات، واألرض  -المعنى الثانً: وال ٌحٌطون بشًء من معلومه 
 ٌعلمهم إٌاه، فٌعلمونه.

 .(5)المعنى الثالث: ولٌل: إال بما أنبؤ األنبٌاء تثبٌتا لنبوتهم
أن تكون مصدرٌة؛ أي: إال بمشٌبته؛  [، فإن }ما{ ٌحتملٕ٘٘ولوله تعالى: }إِالَّ بَِما َشآَء{]البمرة:  

وٌحتمل أن تكون موصولة؛ أي: إال بالذي شاء؛ وعلى التمدٌر الثانً ٌكون العابد محذوفاً؛ والتمدٌر: إال بما 
 .(2)شاءه

، كرسٌه (4)[، ٌعنً:  شمل، وأحاط"ٕ٘٘ولوله تعالى:}َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّمَواِت َواألَْرَض{]البمرة:  
 ألرض.السماوات وا

لال الشوكانً:" )الكرسً( الظاهر أنه الجسم الذي وردت اآلثار بصفته كما سٌؤتً بٌان ذلن ولد نفى   
وجوده جماعة من المعتزلة وأخطبوا فً ذلن خطؤ بٌنا وؼلطوا ؼلطا فاحشا، ولال بعض السلؾ إن الكرسً 

األول وال وجه للعدول عن المعنى  هنا عبارة عن العلم، ورجح هذا المول ابن جرٌر الطبري... والحك المول

                                                           
 .45ٖ/٘(:ص52ٙ٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 . من حدٌث أبً بن كعب.5٘/ٔ(:صٕٕٔ( صحٌح البخاري)ٖ)
 .2ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .45ٖ-4ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
، وتفسٌر العز ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 2ٖٙ/ٔ، والوسٌط:4ٖٗ/ٕمظفر السمعانً: ، وتفسٌر أبً الٖٕ٘/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)

 .ٖٖٔ/ٔبن عبالسبلم: 
 .ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 2ٖٙ/ٔ، والوسٌط:4ٖٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر أبً المظفر السمعانً: 5)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)



ٕٕ٘ 

 

الحمٌمً إال مجرد خٌاالت تسببت عن جهاالت وضبلالت، والمراد بكونه وسع السموات واألرض أنها 
 .(ٔ)صارت فٌه وأنه وسعها ولم ٌضك عنها لكونه بسٌطا واسعا"

 .(ٕ)ته"لال ابن عاشور:" والجمهور لالوا: إن الكرسً مخلوق عظٌم، وٌضاؾ إلى هللا تعالى لعظم  
ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً )الكرسً( الذي وصفه هللا تعالى بؤنه وسع السماوات واألرض، وذكروا   

 : (ٖ)فٌه أوجها
 .(٘). ورجحه الطبري (ٗ)االول : أنه علم هللا ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)الثانً: ملن هللا، أي:" : وسع ملكه، تسمٌة بمكانه الذي هو كرسً الملن"
. لال الماسمً:" وأٌده بعضهم بؤن لفظ عرش المملكة وكرسٌّها (5)العرش نفسه، لاله الحسنالثالث: أنه 

[ ، 2ٖمترادفان. ولذلن لال تعالى على لسان سلٌمان: أٌَُُّكْم ٌَؤْتٌِنًِ بِعَْرِشها لَْبَل أَْن ٌَؤْتُونًِ ُمْسِلِمٌَن ]النمل: 
ًّ هما شًء واحد وإنما سماه هنا. كرسٌّ   .(2)ا، إعبلما باسم له آخر"فالعرش والكرس

واختاره ابن عاشور، لاببل:" وهذا هو الظاهر ألن الكرسً لم ٌذكر فً المرآن إال فً هذه اآلٌة   
وتكرر ذكر العرش، ولم ٌرد ذكرهما ممترنٌن، فلو كان الكرسً ؼٌر العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات 

 .(4)["2ٙع ورب العرش العظٌم ]المإمنون: مع العرش فً لوله تعالى: لل من رب السماوات السب
الرابع: عظمة هللا. اختاره المفال لاببل: "الممصود من هذا الكبلم تصوٌر عظمة هللا تعالى وكبرٌابه 

 .(ٓٔ)وتعزٌزه ، خاطب الخلك فً تعرٌؾ ذاته بما اعتادوه فً ملوكهم وعظمابهم"
، (ٗ)ومسلم البطٌن (ٖ)والضحان (ٕ)والسدي (ٔ)ى، أبو موس(ٔ)الخامس: أنه: موضع المدمٌن. لاله ابن عباس

ولالوا بؤن الكرسً هو موضع المدمٌن، "ألن الجالس على عرش ٌكون مرتفعا عن األرض فٌوضع له كرسً 
 .(٘)لببل تكون رجبله فً الفضاء إذا لم ٌتربع"

                                                           
 .5ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)
 .42ٖ-45ٖ/٘، وتفسٌر الطبري: ٕٖٙ-ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
؛ ولال الهٌثمً: رجاله رجال ٕٗٓٗٔ، حدٌث رلم 4ٖ/ٕٔ، وانظر: المعجم الكبٌر للطبرانً 45ٖ/٘(:ص525٘( أخرجه الطبري)ٗ)

، كتاب التفسٌر، ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم ٌخرجاه، وألره 2ٕٕ/ٕ(؛ وراجع مستدرن الحاكم ٕٖٙ/ٙالصحٌح )مجمع الزوابد 
 الذهبً.

ؾ عن جعفر بن أبً المؽٌرة لم ٌتابْع علٌه"اهـ، ولال أٌضا: "ورواه  وفً سند هذا المول ضعفا لال ابن منده: "وهذا حدٌث مشهور عن مطّرِ
ًُّ علمه ولم ٌتابَع علٌه جعفٌر ولٌس هو بالموّي فً سعٌد بن ُجبٌر"اهـ. جعفر بن أبً المؽٌرة عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال: الكر س

 .ٓٓ٘/ ٕترجمة جعفر بن أبً المؽٌرة ،  والسنة لعبد هللا بن أحمد: 5ٔٗ/ ٔ، وٌنظر: مٌزان االعتدال: ٕٔ/ ٔالرّد على الجهمٌة:
 .ٔٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ/ ٙ)
 .44ٖ/٘(:ص54٘٘الطبري)( أخرجه 5)

و ابن األنباري إذ ٌمول: " الذي نذهب إلٌه ونختاره : المول األول ؛ لموافمته  22ٕ/ ٔوممن رجح أّن المراد بالكرسً العرش: الزجاج:
التً بها ٌُمسن  اآلثار ، ومذاهب العرب ، والذي ٌحكى عن ابن عباس : أَنَّه ِعْلُمه ، إنما ٌروى بإسناد مطعون ولٌل إن كرسٌه لًْدَرتَهُ 

للؽة و السماوات واألرض، من لولهم: اِْجعَْل لهذا الحابِط كرسٌاً، أي: اِجعَْل له ما ٌعِمُده لٌمسكه حكاه الزجاج و ؼٌره". وٌنظر: تهذٌب ا
  .ٕٙٔ/2ٔو عمدة الماري: 5ٔٔوالعلو للذهبً: ص 2ٗ٘/ ٙو مجموع الفتاوى:  55ٕ/ ٖلسان العرب: ) كرس( و المرطبً:

 .4ٕٔ/ٕمحاسن التؤوٌل: ( 2)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: 4)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)

(؛ وراجع ٕٖٙ/ٙ؛ ولال الهٌثمً: رجاله رجال الصحٌح )مجمع الزوابد ٕٗٓٗٔ، حدٌث رلم 4ٖ/ٕٔراجع المعجم الكبٌر للطبرانً  (ٔ)
 ٌخرجاه، وألره الذهبً. ، كتاب التفسٌر، ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم2ٕٕ/ٕمستدرن الحاكم 
وجل؛ وهو بٌن ٌدي العرش كالممدمة له؛ ولد صح ذلن عن ابن عباس مولوفاً،  هو موضع لدمً هللا عز« الكرسً»و  لال ابن عثٌمٌن:"

له؛ بل ومثل هذا له حكم الرفع؛ ألنه ال مجال لبلجتهاد فٌه؛ وما لٌل من أن ابن عباس رضً هللا عنهما ٌؤخذ عن بنً إسرابٌل فبل صحة 
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اآلٌة ما جاء لال الطبري: " ولكل لول من هذه األلوال وجه ومذهب ، ؼٌر أن الذي هو أولى بتؤوٌل   
به األثر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثنً به عبد هللا بن أبً زٌاد المطوانً ، لال : حدثنا عبٌد هللا بن موسى ، لال : 
أخبرنا إسرابٌل ، عن أبى إسحاق ، عن عبد هللا بن خلٌفة ، لال : أتت امرأة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمالت : ادع هللا أن 

ً الجنة! فعظم الرب تعالى ذكره ، ثم لال : إن كرسٌه وسع السموات واألرض ، وأنه لٌمعد علٌه فما ٌدخلن
وإن له أطٌطا كؤطٌط الرحل الجدٌد ، إذا ركب ،  -ثم لال بؤصابعه فجمعها  -ٌفضل منه ممدار أربع أصابع 

 . (5(")ٙ)من ثمله "
ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبً المؽٌرة ،  ثم لال:" وأما الذي ٌدل على صحته ظاهر المرآن فمول  

، وذلن لداللة لوله تعالى ذكره : }وال ٌإوده حفظهما{ على (2)عن سعٌد بن جبٌر ، عنه أنه لال : " هو علمه "
أن ذلن كذلن ، فؤخبر أنه ال ٌإوده حفظ ما علم ، وأحاط به مما فً السموات واألرض ، وكما أخبر عن 

ٍء َرْحَمةً َوِعْلًما{ ]ؼافر :  مبلبكته أنهم لالوا فً ًْ [ ، فؤخبر تعالى ذكره أن علمه 5دعابهم : }َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َش
 . (4)وسع كل شًء ، فكذلن لوله : }وسع كرسٌه السموات واألرض{ "

ولد ذكر العلماء بؤن أصل الكرسً )العلم( ، ومنه لٌل للصحٌفة فٌها علم مكتوب : كراسة ، لال أبو   
 ب : ذإٌ

ًّ علٌم الؽٌب مخلوق ًّ أكاتمه         وال بكرس  مالً بؤمرن كرس
 : (ٓٔ)ولول الراجز

 حتى إذا ما احتازها تكرسا 
 ٌعنً علم.

ولٌل للعلماء : الكراسً ، ألنهم المعتمد علٌهم كما ٌمال لهم : أوتاد األرض ، ألنهم الذٌن بهم تصلح   
 :(ٔ)األرض ، لال الشاعر 

                                                                                                                                                                                             
: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تسؤلوا أهل الكتاب عن ٕ٘، كتاب االعتصام بالسنة، باب ٖٔٙ – ٕٔٙراجع البخاري صالذي صح عنه فً البخاري]

 [.ٕٗ٘/ٖأنه كان ٌنهى عن األخذ عن بنً إسرابٌل".]تفسٌر ابن عثٌمٌن: [،5ٖٖٙشًء"، حدٌث رلم 
 .42ٖ/٘(:ص524٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 .42ٖ/٘(:ص54ٓ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .42ٖ/٘(:ص54ٔ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 . 42ٖ/٘(:ص54ٕ٘( أخرجه الطبري:)ٗ)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٘)
 (.5ٕٙٗ. رواه أبو داود فً كتاب السنة من سنته )رلم : ٓٓٗ/٘(:ص54ٙ٘( أخرجه الطبري مولوفا)ٙ)
 .ٓٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
شاكر محمك تفسٌر الطبري، معلما على لول الطبري: " العجب ألبً جعفر ، كٌؾ تنالض لوله فً هذا الموضع !  ( لال الشٌخ محمود2)

اد فإنه بدأ فمال : إن الذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة ما جاء به األثر عن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ، من الحدٌث فً صفة الكرسً ، ثم ع
ٌدل على صحته ظاهر المرآن ، فمول ابن عباس أنه علم هللا سبحانه . فإما هذا وإما هذا ، وؼٌر ممكن  فً هذا الموضع ٌمول : وأما الذي

أن ٌكون أولى التؤوٌبلت فً معنى " الكرسً " هو الذي جاء فً الحدٌث األول ، وٌكون معناه أًٌضا " العلم " ، كما زعم أنه دل على 
 [.ٔٓٗ/٘د ، معنٌان مختلفان فً الصفة والجوهر ! ! ...."]تفسٌر الطبري: صحته ظاهر المرآن . وكٌؾ ٌجمع فً تؤوٌل واح

ال تنالض فً كبلم اإلمام الطبري، فهو لال : أّن األولى األخذ بما دّل علٌه الحدٌث، ثم بٌّن أن السٌاق المرآنً عنده دّل على ترجٌح للت: 
هنا،  إذ لٌس فً صحٌح الحدٌث هنا أّن النبً صلَّى هللا علٌه وسلَّم فّسر  المول اآلخر، والترجٌح بالسٌاق ال ٌتعارض مع الترجٌح بالحدٌث

الطبري ٌثبت الكرسً على ماجاء به األثر بؽض النظر عما إذا كان هو المراد  ، ؾ المراد بالكرسً فً اآلٌة وال فسره بعلم هللا أو العرش
 . بهذه االٌة

 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
الراجز،  ولوله :احتازها، أي حازها وضمها إلى نفسه . وال أدرى إلى أي شًء ٌعود الضمٌر : إلى المانص أم إلى ( لم أتعرؾ على ٓٔ)

 كلبه ؟ واالستدالل بهذا الرجز على أنه ٌعنى بموله : " تكرس " ، علم ، ال دلٌل علٌه ، حتى نجد سابر الشعر ، ولم ٌذكره أحد من أصحاب
 اللؽة .
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ًُّ باألحداث حٌن تنوبُ ٌحؾ بهم بٌُض   الوجوه وُعلٌة        كراس
 .(ٕ)أي علماء بحوادث األمور، ونوازلها

لال الطبري: ". والعرب تسمً أصل كل شًء " الكرس " ، ٌمال منه : " فبلن كرٌم الكرس " ، أي   
 : (ٖ)كرٌم األصل ، لال العجاج 

     لد علم المدوس مولى المدس       أن أبا العباس أولى نفس
 بمعدن الملن الكرٌم الِكْرس  

 (ٗ)ٌعنً بذلن : الكرٌم األصل ، وٌروى : فً معدن العز الكرٌم الِكْرس"
 .(٘)لال الماوردي :"فدلت هذه الشواهد ، على أن أصح تؤوٌبلته ، ما لاله ابن عباس ، أنه علم هللا تعالى"

أن الكرسً موضع لدمً هللا عز وجل؛  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" فؤهل السنّة والجماعة عامتهم على  
وبهذا جزم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، وابن المٌم، وؼٌرهما من أهل العلم، وأبمة التحمٌك؛ ولد لٌل: إن 

أعظم، وأوسع، وأبلػ إحاطة من الكرسً؛ وروي « العرش»هو العرش؛ ولكن لٌس بصحٌح؛ فإن « الكرسً»
؛ ألنه ال ٌعرؾ هذا (ٖ)الرواٌة أظنها ال تصح عن ابن عباس أن } كرسٌه {: علمه؛ ولكن هذه عن ابن عباس

المعنى لهذه الكلمة فً اللؽة العربٌة، وال فً الحمٌمة الشرعٌة؛ فهو بعٌد جداً من أن ٌصح عن ابن عباس 
سبع ما السموات ال»رضً هللا عنهما؛ فالكرسً موضع المدمٌن؛ ولد جاء الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

واألرضون بالنسبة للكرسً إال كحلمة ألمٌت فً فبلة من األرض وإن فضل العرش على الكرسً كفضل 
؛ وهذا ٌدل على سعة هذه المخلولات العظٌمة التً هً بالنسبة لنا من عالم الؽٌب؛ (ٗ)«الفبلة على تلن الحلمة

[ ؛ ولم ٌمل: أفلم ٌنظروا إلى ٙا{ ]ق: ولهذا ٌمول هللا عز وجل: }أفلم ٌنظروا إلى السماء فولهم كٌؾ بنٌناه
 .(ٙ)الكرسً؛ أو إلى العرش؛ ألن ذلن لٌس مربٌاً لنا؛ ولوال أن هللا أخبرنا به ما علمنا به"

( باتّفاق علماء أهل السنّة هو َجْرم مخلوق ؼٌر العرش، خبلفا لمن لال إنّه العرش    ًّ للت: إن )الكرس
ًّ فً تفسٌر ) نفسه، والمشهور ( أنه موضع المدمٌن، وهو لول السلؾ لم ٌثبت خبلفه عنهم بسند صحٌح، الكرس

علٌه على ذلن أحد، كما أن علم هللا تعالى لد وسع اال فً رواٌة لجعفر بن أبً المؽٌرة عن ابن عباس لم ٌتابع 

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٖٙ/ٔ، والماوردي: ٕٓٗ/٘لابله، والبٌت من شواهد الطبري: ( لم أتعرؾ على ٔ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٓٗ-ٔٓٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
سبحانه الطاهر المنزه عن العٌوب والنمابص . والمدس . وموالها :  -، واللسان )لدس( )كرس( . و " المدس " هو هللا  52(( دٌوانه : ٖ)

. و " أبو العباس " هو أبو  ٖٕٖ،  ٕٕٖ:  ٕ/ 5ٙٗ،  5٘ٗ:  ٔتفسٌر معنى " المدس " و " المدس " فً هذا التفسٌر  ربها . ولد سلؾ
العباس السفاح ، الخلٌفة العباسً . وروى صاحب اللسان " المدٌم الكرس " ، و " المعدن " )بفتح المٌم وكسر الدال( : مكان كل شًء 

ذهب والفضة " ، وهو الموضع الذي ٌنبت الل فٌه الذهب والفضة ، ثم تستخرج منه ، وهو المسمى فً وأصله الثابت ، ومنه : " معدن ال
 زماننا " المنجم " . ٌمول : أبو العباس أولى نفس بالخبلفة ، الثابتة األصل الكرٌمته .

 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٘)

؛ 522٘ – 525٘، المول فً تؤوٌل لوله تعالى: )وسع كرسٌه السموات واألرض(، حدٌث رلم 42ٖ – 45ٖ/٘أنظر:  تفسٌر الطبري  (ٖ)
( وذكر شعٌب األرناإوط: 5ٖٔذكر ابن أبً العز أن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسً هو موضع المدمٌن )شرح العمٌدة الطحاوٌة ص

(، وذكر محمود ٔ، حاشٌة رلم 5ًٖٔ بؤنه موضع المدمٌن أصح إسناداً )شرح العمٌدة الطحاوٌة صأن أثر ابن عباس فً تفسٌر الكرس
شاكر أنه إذا كان أثر ابن عباس فً تفسٌر الكرسً بالعلم صحٌح اإلسناد فإن الخبر اآلخر صحٌح على شرط الشٌخٌن )تفسٌر الطبري 

 (.ٔ، حاشٌة رلم ٔٓٗ/٘
؛ وفً سنده إبراهٌم ٕٖٙ، باب ذكر االستحباب للمرء أن ٌكون له من كل خٌر حظ...، حدٌث رلم 25ٕ/ٔأخرجه ابن حبان فً صحٌحه  (ٗ)

بن هشام بن ٌحٌى الؽسانً لال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب، ولال علً بن الجنٌد: صدق أبو حاتم ٌنبؽً أن ال ٌحدث عنه )مٌزان االعتدال 
تحمٌك أحمد شاكر وفً سنده ابن زٌد هو عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم العدوي: ، 44ٖ/٘(؛ وأخرجه ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره 5ٖ/ٔ

ًّ جداً، ولال النسابً وأحمد وٌحٌى: ضعٌؾ )مٌزان االعتدال  ؛ ولال شعٌب فً تخرٌج شرح العمٌدة ٗٙ٘/ٕلال البخاري: ضعفه عل
 ( ضعٌؾ.5ٖٔ، 5ٖٓالطحاوٌة ص

 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
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ن كل شًء فبل ٌصح لصره على السماوات واالرض، والخبلصة أن على العبد أن ٌإمن بصفات هللا تعالى دو
تؤوٌل وال تعطٌل وٌمرها كما جاءت ببل تشبٌه وال تمثٌل، وال ٌجوز أن ٌخوض أحد فً كٌفٌّة ذلن كما هو 

وهللا  .ممّرر فً أصول اعتماد أهل السنّة، وأما التنطع فً إثبات ما لم ٌرد به الكتاب والسنة فالواجب تركه
 .(ٔ)تعالى أعلم

مهور }َوِسَع{، بكسر )السٌن( ، ولرىء شاذا [، لرأ الجٕ٘٘ولوله تعالى} َوِسَع {]البمرة  
ً شاذا ،ولرىء أٌضا: "}َوْسُع كرسٌه{ بفتح (ٖ))وْسُع( بسكونها وضم العٌن (ٕ)بسكونها)َوْسَع(، ولرىء أٌضا

 .(ٗ)الواو وسكون السٌن ورفع العٌن على االبتداء"
 .(٘)ٌثمل علٌه حفظ السموات واألرض"[، أي: " وال ٕ٘٘لوله تعالى:} َواَل ٌَبُوُدهُ ِحْفُظُهَما{]البمرة:  
 .(ٙ)لال الصابونً: "أي ال ٌثمله وال ٌعجزه حفظ السماوات واألرض ومن فٌهما"  
، (ٓٔ)والضحان (4)والحسن (2). وروي نحو ذلن عن لتادة(5)لال ابن عباس: " ال ٌثمل علٌه حفظهما"  

 .(٘ٔ)بن زٌد، وا(ٗٔ)، والربع(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)وعبدالرحمن المدٌنً
 .(ٙٔ)لال الطبري:" وال ٌشك علٌه وال ٌثمله"  
 .(5ٔ)لال السٌوطً" "وال ٌفوته شًء مما فً السموات واألرض"  
 .(2ٔ)لال ابن حجر: " أي: وال ٌثمله، ٌمال: آده ٌإوده إذا أثمله"  
وأوودا )كمعود( بلػ منه لال الماسمً:" }َوال ٌَُإُدهُ{ أي ال ٌثمله وال ٌشك علٌه. ٌمال: آده األمر أودا   

 .(ٔ)المجهود والمشمة ِحْفُظُهما أي السموات واألرض فبل ٌفتمر إلى شرٌن وال ولد"

                                                           
هذه األحادٌث التً ٌمول فٌها : ضحن ربنا من لنوط عباده ولْرب ِؼٌَره ، وأن جهنم ال  :  "أبو عبٌد الماسم بن سبلم رحمه هللا لال اإلمام(ٔ)

، وهذه األحادٌث فً الرواٌة هً عندنا حك ، حملها الثمات بعضهم عن بعض  والكرسً موضع المدمٌن تمتلا حتى ٌضع ربن لدمه فٌها ،
(، وابن عبد البر فً 42ٔ/ ٕعن تفسٌرها ال نفسرها وما أدركنا أحدا ٌفسرها ".]رواه البٌهمً فً "األسماء والصفات" )  ، ؼٌر أنا إذا سبلنا

 ([.4ٗٔ/ 5"التمهٌد" )
ؾ كبلم هللا وجعل العرش عبارة عن الملن ، كٌؾ ٌصنع بموله تعالى : } وٌحمل عرش " :ولال ابن أبً العز الحنفً رحمه هللا  وأما من حرَّ

[ ؟ أٌمول : وٌحمل ملكه ٌومبذ ثمانٌة ، وكان  5[ ، ولوله } وكان عرشه على الماء { ] هود :  5ٔربن فولهم ٌومبذ ثمانٌة { ] الحالة : 
  .ملكه على الماء وٌكون موسى علٌه السبلم آخذا بمابمة من لوابم الُمْلن ؟ هل ٌمول هذا عالل ٌدري ما ٌمول

[ ، ولد لٌل : هو العرش ، والصحٌح : أنه ؼٌره ، نُمل ذلن  ٕ٘٘ع كرسٌه السموات واألرض { ] البمرة :وأما الكرسً فمال تعالى : } وس
 [.ٖٖٔ،  ٕٖٔ]شرح العمٌدة الطحاوٌة " ص  عن ابن عباس رضً هللا عنهما وؼٌره"

 [.ٕٖٙ/ٔ( وهً لراءة  ٌعموب الحضرمً.]النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٗٗ٘/ٕصون: ( الدر المٗ)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٗٓٗ/٘(:ص2ٓٓ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٗٓٗ/٘(:ص2ٓٔ٘( أخرجه الطبري)2)
 .ٗٓٗ/٘(:ص2ٕٓ٘( أخرجه الطبري)4)
 .ٗٓٗ/٘(:ص2ٓٗ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/٘(:ص2ٓٙ٘(أخرجه الطبري)ٔٔ)
 ٘ٓٗ/٘(:ص2ٓ5٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص2ٓ2٘(أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص2ٓ4٘(أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص2ٔٓ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٖٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٓٔ/ٕ( الدر المنثور: 5ٔ)
 ،55(الهدي: 2ٔ)
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لال أبو حٌان:" لرأ الجمهور : ٌإوده بالهمز ، ولرىء شاذاً بالحذؾ ، كما حذفت همزة أناس ،   
 .(ٕ)ولرىء أٌضاً : ٌووده ، بواو منضمومة على البدل من الهمزة"

 :(ٖ)[ وجوهإ٘٘ر أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: } َواَل ٌَبُوُدهُ ِحْفُظُهَما{]البمرة:ولد ذك  
 .(ٗ)األول: ال ٌثمله حفظهما، وهو لول الجمهور

 :(ٙ). وأنشد  (٘)الثانً : ال ٌتعاظمه حفظهما ، حكاه أبان بن تؽلب
 اأال بّنِ سلمى الٌوم بت جدٌدها      وَضنّت وما كان النوال ٌإوده

 .(5)الثالث: ولٌل : "ال ٌشؽله حفظ السموات عن حفظ األرضٌن ، وال حفظ األرضٌن عن حفظ السموات"
 :(2)[ إلى ماذا تعود ؟ على لولٌنٕ٘٘واختلفوا فً الكناٌة بـ)الهاء( فً لوله تعالى} ٌَبُوُدهُ{]البمرة:  

 واألرض .أحدهما : إلى اسم هللا ، وتمدٌره وال ٌُثمل هللا حفظ السموات 
ًَّ حفظهما .  والثانً : تعود إلى الكرسً ، وتمدٌره وال ٌثمل الكرس

لال أبو حٌان: " والظاهر األول لتكون الضمابر متناسبة لواحد وال تختلؾ ، ولبعد نسبة الحفظ إلى   
 .(4)الكرسً"

{]البمرة:   ًُّ  .(ٓٔ)بمدرته" [، ٌعنً" ذو العلو واالرتفاع على خلمهٕ٘٘لوله تعالى:}َوُهَو اْلعَِل
 (ٔٔ)لال المراؼً: " أي: وهو المتعالً عن األنداد واألشباه"  
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ذو العلو المطلك، وهو االرتفاع فوق كل شًء"  
{]البمرة:   ًُّ  : (ٖٔ)[، ثبلثة ألوالٖ٘٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً معنى لوله} اْلعَِل

 .األول : العلً بااللتدار ونفوذ السلطان 
 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة:" ٌراد به علو المدر والمنزلة ال علو المكان، ألن هللا منزه عن التحٌز"  
 .(٘ٔ)لال النسفً: "العلً " فً ملكه وسلطانه"  

 الثانً : العلً عن األشباه واألمثال.
ٌخلو  لال الطبري: وهإالء "أنكروا أن ٌكون معنى ذلن : وهو العلً المكان، ولالوا : ؼٌر جابز أن  

 .(ٔ)منه مكان ، وال معنى لوصفه بعلو المكان ، ألن ذلن وصفه بؤنه فً مكان دون مكان"
                                                                                                                                                                                             

 .4ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .2ٕٓ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٖ)
، 2ٖٖ/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 4ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 52/ٔ(انظر: هذا التفسٌر فً: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٗ)

، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 5ٕٕ/ٗٔ، تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٖٓٗ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٙٙ/ٔمعانً المرآن للنحاس: 
، النكت والعٌون 54ٕ/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖ٘ٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 2ٙٔ/ٔبن منظور: ، لسان العرب ال٘٘ٔ/ٔ

، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٖٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٗٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٙ/ٔللماوردي: 
 ، وؼٌرها. ٗٓٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٘ٔٙ/ٔمٌن: ، الدر المصون للس5ٕٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 52ٕ/ٖ
 .2ٕٓ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط:٘)
 . ٕٖٙ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: ٙ)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 5)
 .4ٕٓ/ٕ، و البحر المحٌط: ٕٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 2)
 .4ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .4ٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٙٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘ٔ)
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الثالث: ولٌل: "العلً على خلمه بارتفاع مكانه عن أماكن خلمه ، ألنه تعالى ذكره فوق جمٌع خلمه وخلمه 
 .(ٕ)دونه ، كما وصؾ به نفسه أنه على العرش ، فهو عال بذلن علٌهم"

 .(ٖ)عطٌة:" وهذا لول جهلة مجسمٌن، وكان الوجه أن ال ٌحكى"لال ابن   
لال الشوكانً:" والخبلؾ فً إثبات الجهة معروؾ فً السلؾ والخلؾ والنزاع فٌه كابن بٌنهم واألدلة   

من الكتاب والسنة معروفة ولكن الناشا على مذهب ٌرى ؼٌره خارجا عن الشرع وال ٌنظر فً أدلته وال 
والكتاب والسنة هما المعٌار الذي ٌعرؾ به الحك من الباطل وٌتبٌن به الصحٌح من الفاسد، }َولَِو ٌلتفت إلٌها 

[، وال شن أن هذا اللفظ ٌطلك على الظاهر 5ٔاتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءُهْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض{ ]المإمنون : 
 : (ٗ)[، ولال الشاعرٗفًِ اأْلَْرِض{ ]المصص :  الؽالب كما فً لوله }إِنَّ فِْرَعْوَن َعبَل 

 (٘)فلما علونا واستوٌنا علٌهم         تركناهم صرعى لنسر وكاسر
  ٌعنً ؼلبناهم ولهرناهم واستولٌنا علٌهم.

 : (ٙ)لال الماوردي: "وفً الفرق بٌن العلً والعالً ، وجهان محتمبلن  
 ، والعلً هو مستحك العلو .أحدهما : أن العالً هو الموجود فً محل العلو 

والثانً : أن العالً هو الذي ٌجوز أن ٌَُشاَرَن فً علوه ، والعلً هو الذي ال ٌجوز أن ٌَُشاَرَن فً علوه ، 
ًّ ، وال ٌجوز أن نصفه بالعالً ، وعلى الوجه األول ٌجوز أن  فعلى هذا الوجه ، ٌجوز أن نصؾ هللا بالعل

 .(5)نصفه بهما جمٌعاً "
 .(2)[، ٌعنً" عظٌم المدر والخطر والشرؾ"ٕ٘٘الى:} اْلعَِظٌُم{]البمرة:لوله تع  
 .(4)لال ابن عباس : "}العظٌم{، الذي لد كمل فً عظمته"  
 .(ٓٔ)لال الطبري: " ذو العظمة ، الذي كل شًء دونه ، فبل شًء أعظم منه"  
 .(ٔٔ)والسلطان"لال الماسمً:" أي أعظم كل شًء بالجبلل والكبرٌاء والمهر والمدرة   
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ذو العظمة فً ذاته، وسلطانه، وصفاته"  
لال السعدي:" الذي تتضابل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصؽر فً جانب جبلله أنوؾ الملون   

 .(ٖٔ)الماهرة، فسبحان من له العظمة العظٌمة والكبرٌاء الجسٌمة والمهر والؽلبة لكل شًء"
 :(ٗٔ)[، وذكروا فٌه ثبلثة أوجهٕ٘٘أهل التفسٌر فً لوله تعالى} اْلعَِظٌُم{]البمرة: ولد اختلؾ  

 األول: لالوا: }العظٌم{، معناه : المعظم الذي ٌعظمه خلمه وٌهابونه وٌتمونه.
أي: أن معنى }العظٌم{ فً هذا الموضع : المعظم ، صرؾ )المفعل( إلى )فعٌل(، كما لٌل للخمر   

 :  (ٔ)ك، كما لال األعشىالمعتمة ، خمر عتٌ
                                                                                                                                                                                             

 .ٙٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٔ/ٔ، و مجمع البٌان: 5ٕٕ/ٔلاببله، والبٌت من شواهد فتح المدٌر: ( لم أتعرؾ على ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .ٕٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٖٙ/ٔ( النكت والعٌون: 5)
 .54ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .٘ٓٗ/٘(:ص2ٔٔ٘( أخرجه الطبري)4)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .4ٕٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٕٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)



ٕٖٔ 

 

 وكؤن الخمر العتٌك من اإلس          فنط ممزوجة بماء زالل
 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" }اْلعَِظٌُم{ هً صفة بمعنى عظم المدر والخطر، ال على معنى عظم األجرام"  

 الثانً: ولٌل: }العظٌم{،هو أن له عظمة هً له صفة.
نضٌؾ ذلن إلٌه من جهة اإلثبات ، وننفً عنه أن ٌكون ذلن  ولالوا : ال نصؾ عظمته بكٌفٌة ، ولكنا  

على معنى مشابهة العظم المعروؾ من العباد، ألن ذلن تشبٌه له بخلمه، ولٌس كذلن، وأنكر هإالء ما لاله 
أهل الممالة األولى، ولالوا : لو كان معنى ذلن أنه )معظم(، لوجب أن ٌكون لد كان ؼٌر عظٌم لبل أن ٌخلك 

 .(ٖ)أن ٌبطل معنى ذلن عند فناء الخلك ، ألنه ال معظم له فً هذه األحوالالخلك، و
الثالث: ولال آخرون : "بل لوله : إنه )العظٌم( وصؾ منه نفسه بالعظم، ولالوا : كل ما دونه من   

 .(ٗ)خلمه فبمعنى الصؽر لصؽرهم عن عظمته"
 :الفوائد

هللا {؛ } الحً {؛ } المٌوم {؛ } العلً {؛ } العظٌم  } وهًمن فوابد اآلٌة: إثبات هذه األسماء الخمسة؛  - ٔ
 {؛ وما تضمنته من الصفات.

 ومنها: إثبات انفراد هللا تعالى باأللوهٌة فً لوله تعالى: } ال إله إال هو {. - ٕ
 ومنها: إبطال طرٌك المشركٌن الذٌن أشركوا باهلل، وجعلوا معه آلهة. - ٖ
هلل عز وجل؛ وهً حٌاة كاملة: لم تسبك بعدم، وال ٌلحمها زوال، وال ومنها: إثبات صفة الحٌاة  - ٗ

[ ، ولال ٖتوصؾ بنمص، كما لال تعالى: }هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شًء علٌم{ ]الحدٌد: 
[ ، ولال تعالى: }وٌبمى وجه ربن ذو الجبلل 2٘تعالى: }وتوكل على الحً الذي ال ٌموت{ ]الفرلان: 

 [ .5ٕم{ ]الرحمن: واإلكرا
ومنها: إثبات المٌومٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } المٌوم {؛ وهذا الوصؾ ال ٌكون لمخلوق؛ ألنه ما  - ٘

من مخلوق إال وهو محتاج إلى ؼٌره: فنحن محتاجون إلى العمال، والعمال محتاجون إلٌنا؛ ونحن محتاجون 
إلى األوالد، واألوالد ٌحتاجون إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى  إلى النساء، والنساء محتاجة إلٌنا؛ ونحن محتاجون

المال، والمال محتاج إلٌنا من جهة حفظه، وتنمٌته؛ والكل محتاج إلى هللا عز وجل؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها 
ع [ ؛ وما من أحد ٌكون لابماً على ؼٌره فً جمٌ٘ٔالناس أنتم الفمراء إلى هللا وهللا هو الؽنً الحمٌد{ ]فاطر: 

[ ؛ ٖٖاألحوال؛ بل فً دابرة ضٌمة؛ ولهذا لال هللا تعالى: }أفمن هو لابم على كل نفس بما كسبت{ ]الرعد: 
 ٌعنً هللا؛ فبل أحد سواه لابم على كل نفس بما كسبت.

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى ؼنً عما سواه؛ وأن كل شًء مفتمر إلٌه تعالى؛ فإن للت: كٌؾ تجمع  - ٙ
[ ، ولوله تعالى: }ولٌنصرن 5بٌن لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تنصروا هللا ٌنصركم{ ]دمحم: بٌن هذا، و

 [ ؛ فؤثبت أنه ٌُنصر؟ٓٗهللا من ٌنصره{ ]الحج: 
 فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دٌنه.

؛ ولد ذكر هذان االسمان ومنها: تضمن اآلٌة السم هللا األعظم الثابت فً لوله تعالى: } الحً المٌوم { - 5
}هللا ال إله إال «: البمرة»؛ فً «طه»؛ و«آل عمران»؛ و«البمرة»الكرٌمان فً ثبلثة مواضع من المرآن: فً 

}وعنت «: طه»هللا ال إله إال هو الحً المٌوم {؛ وفً «: } آل عمران»[ ؛ وفً ٕ٘٘هو الحً المٌوم{ ]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             
 . والزالل : الماء الصافى العذب البارد السابػ فً الحلك . ٖ، تعلٌك :  4ٖٓ، ولد مضى هذا البٌت فً تعلٌمنا آنفًا :  ٘(دٌوانه : ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٓٗ/٘ري: ( أنظر: تفسٌر الطبٖ)
 .5ٓٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٗ)



ٕٖٕ 

 

أهل العلم: وإنما كان االسم األعظم فً اجتماع هذٌن االسمٌن؛ ألنهما  [ ؛ لالٔٔٔالوجوه للحً المٌوم{ ]طه: 
 تضمنا جمٌع األسماء الحسنى؛ فصفة الكمال فً } الحً {؛ وصفة اإلحسان، والسلطان فً } المٌوم {.

نَة والنوم هلل عز وجل؛ وذلن لكمال حٌاته، ولٌومٌته، بحٌث ال ٌعترٌهما - 2  ومن فوابد اآلٌة: امتناع الّسِ
أدنى نمص؛ لموله تعالى: } ال تؤخذه سنة وال نوم {؛ وهذه من الصفات المنفٌة؛ واإلٌمان بالصفات المنفٌة 
ٌتضمن شٌبٌن؛ أحدهما: اإلٌمان بانتفاء الصفة المذكورة؛ والثانً: إثبات كمال ضدها؛ ألن الكمال لد ٌطلك 

؛ لكن إذا نفً النمص فمعناه أن الكمال باعتبار األؼلب األكثر، وإن كان ٌرد علٌه النمص من بعض الوجوه
فمد ٌراد به أنه كرٌم « فبلن كرٌم»كمال مطلك ال ٌرد علٌه نمٌص أبداً بوجه من الوجوه؛ مثال ذلن: إذا لٌل: 

ُعلم أن المراد كمال كرمه، بحٌث ال ٌحصل منه بخل؛ « فبلن كرٌم ال ٌبخل»فً األؼلب األكثر؛ فإذا لٌل: 
 عالى: } ال تؤخذه سنة وال نوم {؛ فدل على كمال حٌاته، ولٌومٌته.وهنا النفً حصل بموله ت

ومن فوابد اآلٌة: إثبات الصفات المنفٌة؛ لموله تعالى: } ال تؤخذه سنة وال نوم {، ولوله تعالى: } وال  - 4
 ما نفاه هللا عن نفسه؛ وهً متضمنة لثبوت كمال ضدها.« الصفات المنفٌة»ٌإوده حفظهما {؛ و

 ا: عموم ملن هللا؛ لموله تعالى: } له ما فً السموات وما فً األرض {.ومنه - ٓٔ
 وٌتفرع على كون الملن هلل أال نتصرؾ فً ملكه إال بما ٌرضاه.

ومنها: أن الحكم الشرعً بٌن الناس، والفصل بٌنهم ٌجب أن ٌكون مستنداً على حكم هللا؛ وأن  - ٔٔ
ن الوضعٌة نوع من اإلشران باهلل عز وجل؛ ألن الملن هلل عز اعتماد اإلنسان على حكم المخلولٌن، والموانٌ

 وجل.
ومنها: تسلٌة اإلنسان على المصابب، ورضاه بمضاء هللا عز وجل، ولدره؛ ألنه متى علم أن الملن  - ٕٔ

وله ما أعطى  إن هلل ما أخذ»هلل وحده رضً بمضابه، وسلّم؛ ولهذا كان فً تعزٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص البنته أنه لال: 
 .(ٔ)«وكل شًء عنده بؤجل مسمى

 ومنها: عدم إعجاب اإلنسان بما حصل بفعله؛ ألن هذا من هللا؛ والملن له. - ٖٔ
ومنها: اختصاص هللا تعالى بهذا الملن؛ ٌإخذ من تمدٌم الخبر: } له ما فً السموات {؛ ألن الخبر  - ٗٔ

م أفاد الحصر.  حمه التؤخٌر؛ فإذا لُّدِ
: إثبات أن السموات عدد؛ لموله تعالى: } السموات {؛ وأما كونها سبعاً، أو ألل، أو أكثر، فمن ومنها - ٘ٔ

 دلٌل آخر.
ومنها: كمال سلطان هللا لموله تعالى: } من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه {؛ وهذا ؼٌر عموم الملن؛  - ٙٔ

 وأعلى.لكن إذا انضمت لوة السلطان إلى عموم الملن صار ذلن أكمل، 
 ومنها: إثبات الشفاعة بإذن هللا؛ لموله تعالى: } إال بإذنه {؛ وإال لما صح االستثناء. - 5ٔ
؛ لموله تعالى: } إال بإذنه {؛ وشروط إذن هللا فً الشفاعة: رضى -وهو األمر  -إثبات اإلذن  :ومنها - 2ٔ

موات ال تؽنً شفاعتهم شٌباً إال من بعد هللا عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لموله تعالى: }وكم من ملن فً الس
 [ .2ٕ[ ، ولوله تعالى: }وال ٌشفعون إال لمن ارتضى{ ]األنبٌاء: ٕٙأن ٌؤذن هللا لمن ٌشاء وٌرضى{ ]النجم: 

ومنها: إثبات علم هللا، وأنه عام فً الماضً، والحاضر، والمستمبل؛ لموله تعالى: } ٌعلم ما بٌن  - 4ٔ
 أٌدٌهم وما خلفهم {.

ومنها: الرد على المدرٌة الؽبلة؛ لموله تعالى: } ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم {؛ فإثبات عموم العلم  - ٕٓ
 ٌرد علٌهم؛ ألن المدرٌة الؽبلة أنكروا علم هللا بؤفعال خلمه إال إذا ولعت.

                                                           
: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌعذب المٌت ببعض بكاء أهله علٌه" إذا كان النوح من سنته، حدٌث ٕٖ، كتاب الجنابز، باب ٓٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .4ٕٖ[ ٔٔ] ٖٕ٘ٔ: البكاء على المٌت، حدٌث رلم ٙ، كتاب الجنابز، باب 2ٕٕ، وأخرجه مسلم ص2ٕٗٔرلم 



ٕٖٖ 

 

ن الشفاعة ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة فً إثبات الشفاعة؛ ألن الخوارج، والمعتزلة ٌنكرو - ٕٔ
 فً أهل الكبابر؛ ألن مذهبهما أن فاعل الكبٌرة مخلد فً النار ال تنفع فٌه الشفاعة.

ومنها: أن هللا عز وجل ال ٌحاط به علماً كما ال ٌحاط به سمعاً، وال بصراً؛ لال تعالى: }ال تدركه  - ٕٕ
 [ .ٓٔٔعلماً{ ]طه:  [ ، ولال تعالى: }وال ٌحٌطون بهٖٓٔاألبصار وهو ٌدرن األبصار{ ]األنعام: 

ومنها: أننا ال نعلم شٌباً عن معلوماته إال ما أعلمنا به؛ لموله تعالى: } وال ٌحٌطون بشًء من علمه  - ٖٕ
 إال بما شاء { على أحد الوجهٌن فً تفسٌرها.

على هللا ومنها: تحرٌم تكٌٌؾ صفات هللا؛ ألن هللا ما أعلمنا بكٌفٌة صفاته؛ فإذا ادعٌنا علمه فمد للنا  - ٕٗ
 ببل علم.
ومنها: الرد على الممثلة؛ ألن ذلن لول على هللا ببل علم؛ بل بما ٌعلم خبلفه؛ لموله تعالى: }لٌس  - ٕ٘

 [ .ٔٔكمثله شًء{ ]الشورى: 
 ومنها: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله: } إال بما شاء {. - ٕٙ
 رض {.ومنها: عظم الكرسً؛ لموله تعالى: } وسع كرسٌه السموات واأل - 5ٕ
 ومنها: عظمة خالك الكرسً؛ ألن عظم المخلوق ٌدل على عظمة الخالك. - 2ٕ
ومنها: كفر من أنكر السموات، واألرض؛ ألنه ٌستلزم تكذٌب خبر هللا؛ أما األرض فبل أظن أحداً  - 4ٕ

سدوم،  ٌنكرها؛ لكن السماء أنكرها من أنكرها، ولالوا: ما فولنا فضاء ال نهاٌة له، وال حدود؛ وإنما هً
ونجوم، وما أشبه ذلن؛ وهذا ال شن أنه كفر باهلل العظٌم سواء اعتمده اإلنسان بنفسه، ووهمه؛ أو صدَّق من 

 لال به ممن ٌعظمهم إذا كان عالماً بما دل علٌه الكتاب والسنّة.
 ومنها: إثبات لوة هللا؛ لموله تعالى: } وال ٌإوده حفظهما {. - ٖٓ
الى ال ٌثمل علٌه حفظ السموات، واألرض؛ لموله تعالى: } وال ٌإوده ومنها: أنه سبحانه وتع - ٖٔ

 [ .2ٖحفظهما{؛ وهذه من الصفات المنفٌة؛ فهً كموله تعالى: }وما مسنا من لؽوب{ ]ق~: 
ومنها: إثبات ما تتضمنه هذه الجملة: } وال ٌإوده حفظهما {؛ وهً العلم، والمدرة، والحٌاة،  - ٕٖ

 وة.والرحمة، والحكمة، والم
ومنها: أن السموات، واألرض تحتاج إلى حفظ؛ لموله تعالى: } وال ٌإوده حفظهما {؛ ولوال حفظ  - ٖٖ

هللا لفسدتا؛ لموله تعالى: }إن هللا ٌمسن السماوات واألرض أن تزوال ولبن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 
 [ .ٔٗحلٌماً ؼفوراً{ ]فاطر:  إنه كان
 سبحانه وتعالى أزالً، وأبداً؛ لموله تعالى: } وهو العلً {؛ و} العلً { صفة ومنها: إثبات علو هللا - ٖٗ

مشبهة تدل على الثبوت، واالستمرار؛ وعلّو هللا عند أهل السنة، والجماعة ٌنمسم إلى لسمٌن؛ األول: علو 
ؾ، والعمل، الذات؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شًء؛ ولد دل على ذلن الكتاب، والسنة، وإجماع السل

والفطرة؛ وتفصٌل هذه األدلة فً كتب العمابد؛ وخالفهم فً ذلن طابفتان؛ األولى: من لالوا: إنه نفسه فً كل 
مكان فً السماء، واألرض؛ وهإالء حلولٌة الجهمٌة، ومن وافمهم؛ ولولهم باطل بالكتاب، والسنّة، وإجماع 

نه ال ٌوصؾ بعلّو، وال ؼٌره؛ فهو لٌس فوق العالم، وال السلؾ، والعمل، والفطرة؛ الطابفة الثانٌة: لالوا: إ
تحته، وال عن ٌمٌن، وال عن شمال، وال متصل، وال منفصل؛ وهذا لول ٌكفً تصوره فً رده؛ ألنه ٌَإول 
إلى المول بالعدم المحض؛ إذ ما من موجود إال وهو فوق، أو تحت، أو عن ٌمٌن، أو شمال، أو متصل، أو 

لذي هدانا للحك؛ ونسؤل هللا أن ٌثبتنا علٌه؛ والمسم الثانً: علو الصفة: وهو أنه كامل منفصل؛ فالحمد هلل ا
 الصفات من كل وجه ال ٌسامٌه أحد فً ذلن؛ وهذا متفك علٌه بٌن فرق األمة، وإن اختلفوا فً تفسٌر الكمال.



ٕٖٗ 

 

ا: إنه لٌس بعاٍل؛ بل هو ومن فوابد اآلٌة: الرد على الحلولٌة، وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولٌة لالو - ٖ٘
فً كل مكان؛ والمعطلة النفاة لالوا: ال ٌوصؾ بعلو، وال سفل، وال ٌمٌن، وال شمال، وال اتصال، وال 

 انفصال.
ومنها: التحذٌر من الطؽٌان على الؽٌر؛ لموله تعالى: } وهو العلً العظٌم {؛ ولهذا لال هللا فً  - ٖٙ

[ ؛ فإذا كنت متعالٌاً فً ٖٗلٌهن سبٌبلً إن هللا كان علٌاً كبٌراً{ ]النساء: سورة النساء: }فإن أطعنكم فبل تبؽوا ع
نفسن فاذكر علو هللا عز وجل؛ وإذا كنت عظٌماً فً نفسن فاذكر عظمة هللا؛ وإذا كنت كبٌراً فً نفسن فاذكر 

 كبرٌاء هللا.
 ومنها: إثبات العظمة هلل؛ لموله تعالى: } العظٌم {. - 5ٖ
  ات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفٌن؛ وهما العلّو، والعظمة.ومنها: إثب - 2ٖ

 المرآن
ِ فَمَِد ا ْشُد ِمَن اْلؽَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُؼوِت َويُْإِمْن بِاَّللَّ يِن لَْد تَبَيََّن الرُّ ْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوِة }َل إِْكَراَه فِي الّدِ

 ُ  [َٕٙ٘سِميٌع َلِليٌم{ ]البمرة:اْلُوثْمَى َل اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ
 التفسٌر:

لكمال هذا الدٌن واتضاح آٌاته ال ٌُحتاج إلى اإلكراه علٌه لمن تُمبل منهم الجزٌة، فالدالبل بٌنة ٌتضح بها 
الحك من الباطل، والهدى من الضبلل. فََمن ٌكفر بكل ما ُعبِد من دون هللا وٌإمن باهلل، فمد ثبت واستمام على 

لى، واستمسن من الدٌن بؤلوى سبب ال انمطاع له. وهللا سمٌع أللوال عباده، علٌم بؤفعالهم ونٌاتهم، الطرٌمة المث
 وسٌجازٌهم على ذلن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
المول األول:  لٌل: نزلت هذه اآلٌة فً لوم من األنصار أو فً رجل منهم كان لهم أوالد لد هودوهم أو 

إلسبلم أرادوا إكراههم علٌه ، فنهاهم هللا عن ذلن ، حتى ٌكونوا هم ٌختارون نصروهم ، فلما جاء هللا با
 :(ٔ)الدخول فً اإلسبلم، ولد تعددت الرواٌات فً ذلن على النحو اآلتً

أوال: أخرج الطبري بسنده " عن ابن عباس لال : كانت المرأة تكون ممبلتا ، فتجعل على نفسها إن عاش 
أجلٌت بنو النضٌر كان فٌهم من أبناء األنصار، فمالوا : ال ندع أبناءنا! فؤنزل هللا تعالى لها ولد أن تهوده. فلما 

"} ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ  (٘)والشعبً (ٗ)، وعامر(ٖ). وروي عن سعٌد بن جبٌر(ٕ)ذكره :} ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
 نحو ذلن.

ال إكراه فً الدٌن " لال : كانت فً الٌهود بنً النضٌر،  أرضعوا ثانٌا: روي "عن مجاهد فً لول هللا : " 
رجاال من األوس ، فلما أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإجبلبهم ، لال أبناإهم من األوس : لنذهبن معهم ، ولندٌنن بدٌنهم! 

 نحو ذلن. (5). وروي عن الحسن(ٙ)فمنعهم أهلوهم ، وأكرهوهم على اإلسبلم ، ففٌهم نزلت هذه اآلٌة"

                                                           
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٖما بعدها، وتفسٌر المرطبً: و 5ٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، ونسبه السٌوطً فً الدر  2ٙٔ/  4. عن سعد بن جبٌر مرسبل ، والبٌهمً فً السنن : 2ٓٗ-5ٓٗ/٘(:ص2ٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٕ)

 ٕٙٙ/  ٔآن ، والنحاس فً معانً المر 5ٕٙ،  5ٖٕ/  ٔالمنثور إلى سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن المنذر. وانظر تفسٌر النسابً 
. وأخرج الواحدي بسنده لطعة منه دون لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص "لد خٌر أصحابكم 5ٕ٘/  ٔوللشوكانً كبلم مفٌد حول هذه اآلٌة فلٌنظر فتح المدرٌر 

 .2ٖ... أسباب النزول :
 .ٓٔٗ/٘(:ص2ٔ2٘، و)2ٓٗ/٘(:ص2ٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٗ/٘(:ص2ٔٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، وزاد فٌه:" : لال : كان فصل ما بٌن من اختار الٌهود منهم ٕٔٗ/٘(:ص2ٕٗ٘. و)ٕٔٗ-ٔٔٗ/٘(:ص2ٕٖ٘( أنظر تفسٌر الطبري)٘)

 وبٌن من اختار اإلسبلم ، إجبلء بنً النضٌر ، فمن خرج مع بنً النضٌر كان منهم ، ومن تركهم اختار اإلسبلم".
 . ٔٔٗ/٘(:ص2ٕٕ٘( و)2ٕٔ٘. و)ٔٔٗ/٘(:ص/2ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص2ٕٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)5)



ٕٖ٘ 

 

ثالثا: أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن مجاهد، لال: كانت األنصار ٌكرهون الٌهود على إرضاع أوالدهم، 
 .(ٕ()ٔ)فؤنزل هللا }ال إكراه فً الدٌن{"

ِ{، لال : نزلت فً ر ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ جل من رابعا: روي "عن ابن عباس لوله :}ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
األنصار من بنً سالم بن عوؾ ٌمال له الحصٌن ، كان له ابنان نصرانٌان ، وكان هو رجبل مسلما ، فمال 

 .(ٖ)للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : أال أستكرههما فإنهما لد أبٌا إال النصرانٌة ؟ فؤنزل هللا فٌه ذلن "
 نحو ذلن. (ٗ)وروي عن السدي

، فبل ٌكره أهل الكتاب على الدٌن إذا بذلوا (٘)اآلٌة فً خاص من الناس"المول الثانً: ولٌل: "نزلت هذه 
 الجزٌة ، ولكنهم ٌمرون على دٌنهم.

أخرج الطبري عن " لتادة فً لوله : " ال إكراه فً الدٌن " ، لال : هو هذا الحً من العرب ، أكرهوا 
 .(ٙ)ت معهم الجزٌة ، ولم ٌمتلوا"على الدٌن ، لم ٌمبل منهم إال المتل أو اإلسبلم ، وأهل الكتاب لبل

 .(2)، والضحان(5)وروي نحو لن عن ابن عباس
 .(4)المول الثالث: ولٌل: " أنها وردت فً السبً متى كانوا من أهل الكتاب لم ٌجبروا إذا كانوا كبارا"

 .(ٓٔ)المول الرابع: ولٌل: أن معناها "ال تمولوا لمن أسلم تحت السٌؾ مجبرا مكرها"
ثٌر: " ولد ذكروا أن سبب نزول هذه اآلٌة فً لوم من األنصار ، وإن كان حكمها لال ابن ك  
ا" عامًّ

، "ألن اإلكراه ال ٌكون إال على أمر خفٌة أعبلمه، ؼامضة أثاره، أو أمر فً ؼاٌة الكراهة للنفوس، (ٔٔ)
أمره، وعرؾ  وأما هذا الدٌن الموٌم والصراط المستمٌم فمد تبٌنت أعبلمه للعمول، وظهرت طرله، وتبٌن

الرشد من الؽً، فالموفك إذا نظر أدنى نظر إلٌه آثره واختاره، وأما من كان سٌا المصد فاسد اإلرادة، خبٌث 
النفس ٌرى الحك فٌختار علٌه الباطل، وٌبصر الحسن فٌمٌل إلى المبٌح، فهذا لٌس هلل حاجة فً إكراهه على 

ٌمانه صحٌحا، وال تدل اآلٌة الكرٌمة على ترن لتال الكفار الدٌن، لعدم النتٌجة والفابدة فٌه، والمكره لٌس إ
المحاربٌن، وإنما فٌها أن حمٌمة الدٌن من حٌث هو موجب لمبوله لكل منصؾ لصده اتباع الحك، وأما المتال 
وعدمه فلم تتعرض له، وإنما ٌإخذ فرض المتال من نصوص أخر، ولكن ٌستدل فً اآلٌة الكرٌمة على لبول 

 .(ٕٔ)ر أهل الكتاب، كما هو لول كثٌر من العلماء"الجزٌة من ؼٌ

                                                           
 .4ٖٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
لال ابن لدامة: "كره اإلمام أحمد االرتضاع بلبن الفجور والمشركات، ولال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزٌز: اللبن ٌشتبه فبل (ٕ)

نه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة فً الفجور، وألنه ٌخشى أن ٌمٌل إلى مرضعته فً تستك من ٌهودٌة وال نصرانٌة وال زانٌة؛ أل
 [.٘٘ٔ/2الدٌن. وٌكره االرتضاع بلبن الحمماء كٌبل ٌشبهها الولد فً الحمك، فإنه ٌمال: إن الرضاع ٌؽٌّر الطباع".]المؽنً:

 . 4ٓٗ/٘(:ص2ٔ5٘(رواه الطبري)ٖ)
وزاد فً رواٌته:" فمدم تجار من الشام إلى المدٌنة ٌحملون الزٌت، فلما باعوا وأرادوا أن  .ٓٔٗ/٘(:ص2ٔ4٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

( إن ٕ ، فمال )ٌرجعوا أتاهم ابنا أبً الحصٌن ، فدعوهما إلى النصرانٌة ، فتنصرا فرجعا إلى الشام معهم. فؤتى أبوهما إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ؟ فمال : " ال إكراه فً الدٌن ".ابنً تنصرا وخرجا ، فؤطلبهما 

 .ٗٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
.  وأخرجه ابن ابً ٖٔٗ/٘(:ص2ٖٓ٘، و)ٖٔٗ-ٕٔٗ/٘(:ص2ٕ5٘. ونحوه فً رواٌة أخرى)ٖٔٗ/٘(:ص2ٕ2٘( تفسٌر الطبري:)ٙ)

ره الٌهود وال النصارى . بلفظ:" كانت العرب لٌس لهم دٌن، فؤكرهوا على الدٌن بالسٌؾ، لال: وال تك4ٗٗ/ٕ(:صٕٕٔٙحاتم فً تفسٌره)
 وال المجوس، إذا أعطوا الجزٌة".

 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/٘(:ص2ٖٕ٘( أنظر: :تفسٌر الطبري)5)
 (. ٖٔٗ/٘(:ص2ٕ4٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .2ٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)



ٕٖٙ 

 

 ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً هذه اآلٌة، هل هً منسوخة أم محكمة:
لد أكَره العرب على دٌن اإلسبلم، ولاتَلهم، ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األول: لال جماعة: أنها منسوخة، ألن رسوَل هللا 

ًُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِمٌَن{ ]التوبة:  تعالى:} -لولُه  ٌرَض منهم إال باإلسبلم، والناسخ لها ، 5ٌَٖا أٌََُّها النَّبِ
 ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا لَاتِلُوا الَِّذٌَن ٌَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلٌَِجُدوا فٌُِكْم ِؼْلَظةً َواْعلَُموا أَنَّ  } [، ولال تعالى:4التحرٌم: 

َ مَ  { ]الفتح:  َستُْدَعْوَن إِلَى لَْوٍم أُوِلً بَؤٍْس َشِدٌٍد تُمَاتِلُونَُهْم أَْو ٌُْسِلُمونَ  } :[، ولالٖٕٔ{ ]التوبة:  َع اْلُمتَِّمٌنَ َّللاَّ
 .(ٔ) [ٙٔ[، ولوله:} َستُْدَعْوَن إِلَى لَْوٍم أُوِلً بَؤٍْس َشِدٌٍد تُمَاتِلُونَُهْم أَْو ٌُْسِلُمون { ]الفتح : ٙٔ

، ولد ذهب إلى هذا (ٙ)، وسلٌمان بن موسى(٘)، واالسدي(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)،وعكرمة(ٕ)ل زٌد بن أسلموهو لو 
 .(2()5)كثٌٌر من المفسرٌن

الثانً: ولال آخرون: أنها محكمة، ولكنها خاصة بؤهل الكتاب، فإنهم ال ٌُْكَرهون على اإلسبلم إذا أدُّوا 
فٌجبرون علٌه، بل الذٌن ٌُْكَرهون هم أهُل األوثان، فبل ٌُمبَل الجزٌة، وكانوا تحت حكم المسلمٌن؛ أما ؼٌرهم 

 منهم إال اإلسبلم، أو السٌؾ.

                                                           
ا أن النسخ ال ( للت: إن المول بالنسخ ٌعارضه أنه ملسو هيلع هللا ىلص أخذ الجزٌة من بعض الكفار ممابل الكؾ عنهم، وهذا ما ٌُضعؾ المول بالنسخ، كمٔ)

 ٌصار إلٌه، وٌمال به إال بعد العجز عن الجمع بٌن الدلٌلٌن. 
الدٌن، روي عن أنس : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لرجل : "أسلم" لال : إنً  ولد ٌكون معنى )الكره( هو الكره النفسً، ولٌس اإلكراه فً دخول

إلٌه فؤخبر أن نفسه أجدنً كارها. لال : "وإن كنت كارها"،  لال ابن كثٌر معلما على الحدٌث: " لم ٌكرهه النبً ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسبلم، بل دعاه 
[، والحدٌث 2ٖٙ/ٔله : "أسلم وإن كنت كارًها فإن هللا سٌرزلن حسن النٌة واإلخبلص".]تفسٌر ابن كثٌر: لٌست لابلة له بل هً كارهة فمال

 ([.  ٕ - ٔ/  ٓٓٔ(والضٌاء فً " المختارة " ) ٔ/ 42/ ٔ(، و أبو بكر الشافعً فً " الرباعٌات ")2ٔٔ/ٖفً: ]المسند )
"وهذا ٌدل على صحة اإلسبلم مع نفور الملب عنه  (:2ٕ/ ص  ٔري : )ج فً شرحه لصحٌح البخا -رحمه هللا  -لال ابن رجب الحنبلً 

 وكراهته له".
 .ٗٔٗ/٘(:ص2ٖٖ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .4ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص2ٕ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 فً سورة براءة".: وري عن السدي أنها منسوخة، فؤمر بالمتال، 4ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٔٙ( لال ابن أبً حاتم)٘)
 .44/ ٕالناسخ والمنسوخ للنحاس: ( أنظر: ٙ)
إلى كثٌر من المفسرٌن ، واحتمله الشنمٌطً فً  5ٕ٘/ٔ، ونسبه الشوكانً فً فتح المدٌر:  ٖٓٓ/ٔأنظر: نواسخ المرآن البن الجوزي  (5)

سورة التً فٌها }الإكراه فً الدٌن{اآلٌة ، وعلى كل حال ، فآٌات السٌؾ نزلت بعد نزول ال» ، فمال :  ٖٖدفع إٌهام االضطراب ص 
 والمتؤخر أولى من المتمدم ، والعلم عند هللا تعالى".

ال إكراه فً } ولد ذكره فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر"، وحاصل ما لاله فً هذا الصدد: إن آٌة ابن عاشور ( ومن المابلٌن بالنسخ: الشٌخ2)
نزلت بعد فتح مكة، واستخبلص ببلد العرب، فنسخت حكم  -ابن عاشور وأًٌضا حسب رأي-آلٌة ناسخة آلٌات المتال، وأن هذه ا {الدٌن

، بعد المتال على لبول اإلسبلم، ودلت على االلتناع منهم بالدخول تحت سلطان اإلسبلم، وهو المعبَّر عنه بالذمة، ووضَّح هذا فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص
  .(2ٔٔ/4السنن الكبرى:  ( أفواًجا"اذهبوا فؤنتم الطلماء"فتح مكة، ودخول الناس فً دٌن هللا

صرٌح، أو على األلل ما ٌُفهم منه، أن آٌة}ال إكراه فً الدٌن{، ناسخة آلٌات المتال، وحاكمة علٌها؛ وهذا المول فٌه تسجل  ابن عاشور وكبلم
  علٌه بعض المبلحظات اآلتٌة:

إال عند عدم إمكانٌة الجمع بٌن األدلة، والجمع هنا ممكن، وبالتالً فبل مجال  -هو ممرر أصولًٌّاكما -أن المول بالنسخ ال ٌصار إلٌه  أوال:
  .للمول بالنسخ هنا

مخالؾ لما علٌه أكثر أهل العلم، فً توجٌه هذه اآلٌة، ولد عرفنا مذهب الجمهور آنفًا، وأن آٌة}ال  ابن عاشور ثانٌا: أن ما ذهب إلٌه
  .إكراه{خاصة بؤهل الكتاب

ابن عاشور، بخصوص تشرٌع  ثم إنا نمول: إن المتتبع لسٌرة النبً علٌه الصبلة والسبلم وهدٌه، ٌجد أن سٌرته على خبلؾ ما لرره ثالثا: 
جهٌز ه بتآٌات الجهاد؛ وذلن أن مجاهدة الكافرٌن كانت ثابتة فً سٌرته ملسو هيلع هللا ىلص، إلى حٌن وفاته علٌه الصبلة والسبلم، ٌرشد لهذا أمر

  .لمتال الروم لبل وفاته بمدة لصٌرة أسامة جٌش
هً من أواخر ما نزل من المرآن، فإذا كان ال بد  -وفٌها آٌات الجهاد-على أن من المعلوم من تارٌخ نزول اآلٌات، أن سورة براءة  رابعا:

سخة آلٌة البمرة ولٌس العكس، وهذا مذهب بعض هً النا -الواردة فً سورة براءة-من المول بالنسخ، فاألصوب أن ٌمال: إن آٌات الجهاد 
 . .أهل العلم
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 . (٘)، وهو لول أكثر أهل العلم(ٗ)، والضحان(ٖ)، ولتادة(ٕ)، والحسن(ٔ)وإلى هذا ذَهب: الشعبً
 ولد استدلوا لما ذهبوا إلٌه، برواٌات، نذكر منها:

 .(ٙ)ذكرناها فً سبب النزولأوال: رواٌة ابن عباس التً 
ثانٌا: رواٌة زٌد بن أسلم عن أبٌه أنه لال : "سمعت عمر بن الخطاب ٌمول لعجوز نصرانٌة : اسلمً أٌتها 
العجوز تسلمً ، إن هللا بعث دمحما بالحك. لالت : أنا عجوز كبٌرة والموت إلً لرٌب فمال عمر : اللهم اشهد ، 

ٌِن{  .(5)"وتبل }ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
ثالثا: ما روي عن إسحاق لال:كنت مملوكا نصرانٌا لعمر بن الخطاب فكان ٌعرض علً اإلسبلم فآبى. 

 .(2)فٌمول:}ال إكراه فً الدٌن{، وٌمول: ٌا إسك لو أسلمت، الستعنا بن على بعض أمور المسلمٌن"
لال : هكذا كان ٌمال  رابعا: ما وروي عن مجاهد أنه كان ٌمول لؽبلم له نصرانً : "ٌا جرٌر أسلم. ثم

 . (4)لهم"
وإذا أكره على اإلسبلم من ال ٌجوز إكراهه كالذمً والمستؤمن ، فؤسلم : لم  لال ابن لدامة رحمه هللا:" 

 .(ٓٔ)ٌثبت له حكم اإلسبلم حتى ٌوجد منه ما ٌدل على إسبلمه طوعا"
حك ، وال إٌمان المكره بؽٌر حك فبل ٌصح كفر المكره بؽٌر  "ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:  

؛ كالذمً الموفى بذمته ، كما لال تعالى فٌه }ال إكراه فً الدٌن لد تبٌن الرشد من الؽً{ بخبلؾ المكره بحك ، 
كالمماتلٌن من أهل الحرب ، حتى ٌسلموا إن كان لتالهم إلى اإلسبلم ، أو إعطاء الجزٌة ، إن كان المتال على 

 .(ٔٔ)أحدهما"
به، وحمل علٌه معنى اآلٌة، فمال: "وأولى هذه األلوال  ول الثانً اختاره الطبريوهذا الم   وصوَّ

}ال إكراه فً  بالصواب، لول من لال: نزلت هذه اآلٌة فً خاّصِ من الناس"، ثم لال: "عنى بموله تعالى ذكره:
خذ الجزٌة منه، وأنكروا أهل الكتابٌن والمجوس، وكل من جاء إلراره على دٌنه المخالؾ دٌن الحك، وأ الدٌن{

 .(ٕٔ)أن ٌكون شًء منها منسوخا"
والناظر فً كتب التفسٌر المتمدمة عموًما، ٌجد أن المفسرٌن لم ٌخرجوا عن هذٌن المولٌن، فً   

ح أكثرهم المول بؤن آٌة البمرة خاصة بؤهل الكتاب ومن شاكلهم، وإن كان ثمة من مبلحظة  األؼلب، ورجَّ
فهً أن نمول: إن المول بالتخصٌص هنا ال ٌرفع التعارض الوالع بٌن اآلٌات  نبدٌها على هذا المسلن،

  .موضوع الحدٌث، ناهٌن على أن الماعدة التفسٌرٌة تمرر: أن العبرة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب
وبذلن فالذي ٌمتضٌه النظر بٌن األدلة، وما تمتضٌه لواعد األصول، أن نمول: إن إمكانٌة الجمع هنا   

مكنة، وبالتالً فبل وجه للمول بالنسخ هنا، واألصوب أن ٌمال: ٌُعمل بهاتٌن اآلٌتٌن، كل فً موضعه، وكل م
                                                           

 .ٔٔٗ/٘(:ص2ٕٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص2ٕٙ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
.  وأخرجه ابن ابً ٖٔٗ/٘(: ص2ٖٓ٘، و)ٖٔٗ-ٕٔٗ/٘(:ص2ٕ5٘. ونحوه فً رواٌة أخرى)ٖٔٗ/٘(:ص2ٕ2٘(تفسٌر الطبري:)ٖ)

 . 4ٗٗ/ٕ(:صٕٕٔٙحاتم فً تفسٌره)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٕ4٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، والطبري  ٔٓٔ/ٕ، والنحاس فً الناسخ والمنسوخ 2ٕٕالمول بؤن اآلٌة محكمة رجحه أكثر العلماء كؤبً عبٌد فً الناسخ والمنسوخ ص(٘)

  .، وؼٌرهم4ٗٔ، ومكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه ص ٖ٘٘/ٗفً جامع البٌان 
 .2ٙٔ/4. عن سعد بن جبٌر مرسبل ، والسنن للبٌهمً :2ٓٗ-5ٓٗ/٘(:ص2ٕٔ٘تفسٌر الطبري) (انظرٙ)
 . )حدٌث مولوؾ(.4ٕ٘( الناسخ والمنسوخ للنحاس: 5)
 . 4ٖٗ/ٕ(:صٕٓٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)2)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .4ٙ/ٓٔ( المؽنً: ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٕ( اإلستمامة: ٔٔ)
 .ٗٔٗ/٘تفسٌر الطبري: ( ٕٔ)
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ٌُعمل بها على مستوى األفراد، فبل ٌُكره أحٌد على اعتناق  بحسب ظرفه؛ فآٌة البمرة:}ال إكراه فً الدٌن{،
ما ٌُواَجه هذا الدٌن من لِبَل أعدابه، أو ٌُمنع من اإلسبلم والدخول فٌه، أما آٌات الجهاد والمتال، فٌُعمل بها عند

، (ٔ)[4ٖتبلٌػ رسالة رب العالمٌن، إذ هً الهدؾ األساس من دعوة اإلسبلم، لٌكون}الدٌن كله هلل{]األنفال:
 . وهللا تعالى أعلم.(ٕ)بحسب ظرفه وسٌاله وبذلن تلتبم األدلة وتتفك، وٌُحمل كل دلٌل

ٌِن{]البمرة:لوله تعالى: لوله تعالى:}آلَ   .(ٖ)[، أي: " ال ٌكره أحد فً دٌن اإلسبلم علٌه"ٕٙ٘إِْكَراهَ فًِ الّدِ
 .(ٗ)لال الزمخشري:" أى لم ٌجر َّللاَّ أمر اإلٌمان على اإلجبار والمسر ، ولكن على التمكٌن واالختٌار"

 .(٘)و)اإلكراه(: اإلرؼام على الشًء
فً دٌن اإلسبلم فإنه بٌن واضح جلً دالبله وبراهٌنه ال  لال ابن كثٌر:"أي : ال تكرهوا أحًدا على الدخول

ٌحتاج إلى أن ٌكره أحد على الدخول فٌه ، بل من هداه هللا لئلسبلم وشرح صدره ونور بصٌرته دخل فٌه على 
 .(ٙ)بٌنة ، ومن أعمى هللا للبه وختم على سمعه وبصره فإنه ال ٌفٌده الدخول فً الدٌن مكرها ممسوًرا"

"}ال إكراه فً الدٌن{، المعنى : أن دٌن اإلسبلم فً ؼاٌة الوضوح وظهور : زي رحمه هللاولال ابن ج
البراهٌن على صحته ، بحٌث ال ٌحتاج أن ٌكره أحد على الدخول فٌه بل ٌدخل فٌه كل ذي عمل سلٌم من تلماء 

بلم رشد وأن الكفر ؼً نفسه ، دون إكراه وٌدل على ذلن لوله :}لد تبٌن الرشد من الؽً{ أي لد تبٌن أن اإلس
 .(5)، فبل ٌفتمر بعد بٌانه إلى إكراه"

 :(2)ولوله تعالى: }ال إكراه فً الدٌن{، تحتمل وجهٌن
 .(4)األول: نفً، بمعنى النهً، أي: ال تكرهوا أحداً على الدٌن

بعد ذلن: }  الثانً: أو بمعنى النفً؛ أي أنه لن ٌدخل أحد دٌن اإلسبلم مكَرهاً؛ بل عن اختٌار؛ لموله تعالى
 لد تبٌن الرشد من الؽً{.

 :(ٓٔ)و }الدٌن{ ٌطلك على أمرٌن
[ ، ولوله تعالى: }إن ٖالعمل: وذلن مثل مثل لوله تعالى: }ورضٌت لكم اإلسبلم دٌناً{ ]المابدة:  -أوال:

 [.4ٔالدٌن عند هللا اإلسبلم{ ]آل عمران: 

                                                           
أما السٌؾ ومشروعٌة الجهاد فً اإلسبلم فلم ٌكن ألجل تمرٌر عمٌدة فً نفس ، وال إلكراه شخص أو  : " ( لال الزرلانً رحمه هللأ)

تكون جماعة على عبادة ، ولكن لدفع أصحاب السٌوؾ عن إذالله واضطهاده ، وحملهم على أن ٌتركوا دعوة الحك حرة طلٌمة ، حتى ال 
 [.ٙٓٗ/ٕفتنة وٌكون الدٌن هلل".] مناهل العرفان: 

ه ؛ (نستنتج بؤن اآلٌة ال تعنً إجبار الناس على الدخول فً دٌن هللا لهرا ولسرا ، ولكن تعنً أن اإلسبلم سهل بٌّن ال إكراه فً الدخول فٌٕ)
د ، فهذا له ذمته وعهده ، وعلٌه دفع الجزٌة ، وإما أن فمن دخل فٌه كان من أهله ، ومن لم ٌدخل فٌه فإما أن ٌكون من أهل الذمة والعه

الِدٌِّن لَْد ٌكون من المحاربٌن ، فهذا ال بد من محاربته ولتاله لببل ٌفسد فً األرض ، وٌنشر بها الكفر والفساد، فموله تعالى}اَل إِْكَراهَ فًِ 
{ ]البمرة: ِّ ْشُد ِمَن اْلؽًَ متال المشركٌن الذٌن ٌصدون عن دٌن هللا ، وٌفسدون فً األرض ، وٌنشرون فٌها [، ال ٌنافً األمر بٕٙ٘تَبٌَََّن الرُّ

ْم َحتَّى اَل الكفر والشرن والفساد ؛ فمتالهم من أعظم المصالح التً بها تعمر األرض وٌعم أهلها األمن واالستمرار . كما لال تعالى :}َولَاتِلُوهُ 
 ِ   . ،ولد جاءت الشرٌعة بتحمٌك المصالح وتعطٌل المفاسد [4ٖ{]األنفال: تَُكوَن فِتْنَةٌ َوٌَُكوَن الِدٌُّن ُكلُّهُ َّلِلَّ

 .٘ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
. ولال الراؼب: " والكره ٌمال على ضربٌن : أحدهما: أن ٌكون مفسراً من خارج ، وذلن على أحد ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)

، إما بؤن ٌهدد بالضرب أو ٌضرب حتى ٌفعل ، وإما أن تإخذ ٌده فٌفعل بها ، فٌكون فً هذا كبللة ، وإما أن ٌدعوه من  األوجه الثبلثة
 ٌزٌنه فً عٌنه.

 [.ٖٓ٘/ٔوالثانً : ما ٌكون مفسراً من داخل ، وذلن إما بخوؾ ٌستشعره ، وإما بهوى ٌؽلبه".]تفسٌر الراؼب األصفهانً: 
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٖ٘ٔ( التسهٌل: 5)
 .ٖٗٓ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 [.ٖٗٓ/ٔ( لال الزمخشري: "ولٌل : هو إخبار فً معنى النهى ، أى ال تتكرهوا فً الدٌن".]تفسٌر الكشاؾ: 4)
 .ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
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[ 2ٔ، 5ٔ* ثم ما أدران ما ٌوم الدٌن{ ]االنفطار:  ثانٌا: الجزاء: مثل لوله تعالى: }وما أدران ما ٌوم الدٌن
 ؛ أي كما تعمل تجازى.«كما تدٌن تدان»أي ٌوم الجزاء؛ ولد لٌل: 

لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بـ }الدٌن{ هنا العمل؛ والمراد به دٌن اإلسبلم ببل شن؛ فـ )أل( هنا للعهد 
 .(ٕ)هو دٌن اإلسبلم"؛ ٌعنً الدٌن المفهوم عندكم أٌها المإمنون؛ و(ٔ)الذهنً

ِ{]البمرة: ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ [،  أي: "لد تمٌز اإلٌمان من الكفر بالدالبل ٕٙ٘لوله تعالى:} لَْد تَبٌَََّن الرُّ
 .(ٖ)الواضحة"

 .(ٗ)لال البؽوي:" أي اإلٌمان من الكفر والحك من الباطل"
 .(٘)ن هو معتمد اإلسبلم"لال أبو حٌان:" أي : استبان اإلٌمان من الكفر ، وهذا ٌبٌن أن الدٌ

بنصب األدلة الواضحة وبعثة الرسول الداعً إلى اإلٌمان ، وهذه الجملة كؤنها كالعلة  لال أبو حٌان: "
 .(ٙ)النتفاء اإلكراه فً الدٌن ، ألن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول فً الدٌن طوعاً من ؼٌر إكراه"

. ولال: "و}الرشد{ معناه حسن المسلن، وحسن التصرؾ: (5)الضبلللال ابن عثٌمٌن: لد تمٌّز الهدى من 
كما هنا؛ « الؽً»بؤن ٌتصرؾ اإلنسان تصرفاً ٌحمد علٌه؛ وذلن بؤن ٌسلن الطرٌك الذي به النجاة؛ وٌمابل بـ 

لدنٌا، والمراد ـ }الرشد{ هنا اإلسبلم؛ وأما }الؽً{ فهو سوء المسلن: بؤن ٌسلن اإلنسان ما ال ٌحمد علٌه ال فً ا
 .(2)وال فً اآلخرة؛ والمراد به هنا الكفر"

لال الراؼب: " )الؽً( كالجهل ، إال أن الجهل ٌمال اعتباراً باالعتماد والؽً اعتباراً باألفعال ، ولهذا ٌمال 
 :(4): الجهل بالعلم ، والؽً بالرشد ، وٌمال لمن أصاب رشد ، ولمن أخطؤ ؼوى ، وعلى هذا لال الشاعر 

ِ الَبَِما ومن ٌَْؽوِ  ًّ  (ٓٔ)ال ٌَْعَدْم على الؽَ

 .(ٔٔ)أي: من ٌخب فبل ٌصب خٌراً ال ٌعدم على خٌبته من ٌلوم
ِ مصدر من ؼوى ٌؽوي إذا ضل فً معتمد أو رأي، وال ٌمال الذي فً الضبلل  لال ابن عطٌة: " ًّ واْلؽَ

 .(ٕٔ)على اإلطبلق"
 :(ٖٔ)ولال أهل العلم أن  تَبٌَُّن الرشد من الؽً ٌكون بعدة طرق

ق فً هذا الكتاب العظٌم بٌن الحك، والباطل؛ والصبلح،  أوالً: بالكتاب؛ فإن هللا سبحانه وتعالى فرَّ
[ ؛ فهذا من ألوى 24والفساد؛ والرشد، والؽً، كما لال تعالى: }ونزلنا علٌن الكتاب تبٌاناً لكل شًء{ ]النحل: 

 طرق البٌان.
ا بٌنت المرآن، ووضحته؛ ففسرت ألفاظه التً تشكل، وال تعرؾ إال بنص؛ ثانٌاً: بسنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنه

وكذلن وضحت مجمبلته، ومبهماته؛ وكذلن بٌنت ما فٌه من تكمٌبلت ٌكون المرآن أشار إلٌها، وتكملها السنة، 
                                                           

 [.ٕٓٔ/ٕ] تفسٌر البحر المحٌط: (ولٌل : "بدل من اإلضافة أي : فً دٌن هللا".ٔ)
 .ٕٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٘)
 .ٕٓٔ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
، واللسان ومعجم مماٌٌس اللؽة)ؼوى( ، وصدره: فمن ٌَْلَك 5ٗ/ٕ، والمفضلٌات:5ٕٕ(  البٌت للمرلش األصؽر، كما فً إصبلح المنطك: 4)

ٌْراً ٌَْحَمِد النَّاُس أَْمَرهُ.   َخ
 . 4ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .24ٖ٘/ٙ( أنظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
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رٌك الثالث: [ . الطٗٗكما لال تعالى: }وأنزلنا إلٌن الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرون{ ]النحل: 
هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وسلوكه فً عبادته، ومعاملته، ودعوته؛ فإنه بهذه الطرٌمة العظٌمة تبٌن للكفار، وؼٌر الكفار 

. ًّ  حسن اإلسبلم؛ وتبٌن الرشد من الؽ
؛ الطرٌك الرابع: سلون الخلفاء الراشدٌن؛ وفً ممدمتهم الخلفاء األربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان،  ًّ وعل

فإن بطرٌمتهم بان اإلسبلم، واتضح؛ وكذلن من كان فً عصرهم من الصحابة على سبٌل الجملة ال التفصٌل؛ 
 فإنه لد تبٌن بسلوكهم الرشد من الؽً.

لال ابن عثٌمٌن: "هذه الطرق األربع تبٌن فٌها الرشد من الؽً؛ فمن دخل فً الدٌن فً ذلن الولت فمد 
 .(ٔ)من لال: إن الدٌن انتشر بالسٌؾ، والرمح"دخل من هذا الباب؛ ولم ٌصب 

لرأ الجمهور : )الرشد(، ولرأ أبو عبد الرحمن السلمً )الرشاد( باأللؾ، ولرأ الحسن والشعبً ومجاهد 
 .(ٕ) )الّرشد( بفتح الراء والشٌن، وروي عن الحسن )الّرشد( بضم الراء والشٌن

 .(ٖ)[، "أي: من ٌنكره، وٌتبرأ منه"ٕٙ٘ة:لوله تعالى:}فََمن ٌَْكفُُر بِالطَّاُؼوِت{]البمر
"  .(ٗ)لال الماسمً:" فمن اختار الكفر بالشٌطان أو األصنام واإلٌمان باَّللَّ

لال ابن كثٌر:" أي : من خلع األنداد واألوثان  وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون 
 .(٘)هللا"

ى( لوعاء طلع النخل؛ ألن اإلنسان الكافر ستر و)الكفر( فً اللؽة: مؤخوذ من الستر؛ ومنه  سمً )الُكفُرَّ
 .(ٙ)نعمة هللا علٌه، وستر ما تمتضٌه الفطرة من توحٌد هللا عز وجل

، وعدم؛ وال بد من إٌجاد؛ اإلٌجاد: لوله  لال ابن عثٌمٌن: وال ٌكفً الكفر بالطاؼوت؛ ألن الكفر تخّلٍ
ً على }ٌ كفر{ ؛ واإلٌمان باهلل متضمن أربعة أمور: اإلٌمان بوجوده؛ تعالى: }وٌإمن باهلل{ بالجزم عطفا

ً ٌستلزم المبول، واإلذعان  المبول  -واإلٌمان بربوبٌته؛ واإلٌمان بؤلوهٌته؛ واإلٌمان بؤسمابه، وصفاته إٌمانا
ألمرٌن؛ للخبر، واإلذعان للطلب سواء كان أمراً، أو نهٌاً؛ فصار اإلٌمان باهلل مركباً من أربعة أمور مستلزمة 

ثم اعلم أن معنى لولنا: اإلٌمان بوجود هللا، وربوبٌته، وألوهٌته، وأسمابه، وصفاته المراد اإلٌمان بانفراده بهذه 
فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بؤنه  -األشٌاء: باأللوهٌة؛ والربوبٌة؛ واألسماء، والصفات؛ وبالوجود الواجب 

 .(5)واجب الوجود"
 :(2)[، سبعة ألوالٕٙ٘فً لوله تعالى:}فََمن ٌَْكفُُر بِالطَّاُؼوِت{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر 
، (٘)، ولتادة(ٗ)، والضحان(ٖ)، والشعبً(ٕ)، ومجاهد(ٔ)، وهو لول عمر بن الخطاب(4)أحدها : أنه الشٌطان

 وآخرون. (4)الماسمً، و(2)، واختاره ابن كثٌر(5)، وعكرمة(ٙ)والسدي
                                                           

 .ٕٙٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٙٙ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٖٗٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٙٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .5ٕٙ-ٕٙٙ/٘( أنظر: 5)
 .5ٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٔٗ-ٙٔٗ/٘الطبري:  (أنظر: تفسٌر2)
( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان، وٌدل لهذا لوله تعالى : }إنما ذلكم الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من 4)

الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌطان  أولٌابه . ولوله تعالى : }الذٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌماتلون فى سبٌل
من  كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخذونه وذرٌته أولٌاء من دونى وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد

ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان ) ولال : ) إن دون هللا فهو طاؼوت والحظ األكبر من ذلن للشٌطان كما لال تعالى : ) ألم أعهد إلٌكم 
إلى ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا }ولال عن خلٌله ابرهٌم{ ٌا أبت ال تعبد الشٌطان ولال : }وإن الشٌاطٌن لٌوحون 

 [.4٘ٔ/ٔان: أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات".]أضواء البٌ
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 .(ٕٔ)والشعبً (ٔٔ)، ودمحم ابن سٌرٌن(ٓٔ)وهو لول أبً العالٌةوالثانً : أنه الساحر ، 
 .(ٙٔ)، وابن جرٌج(٘ٔ)والرفٌع ،(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)والثالث : الكاهن ، وهو لول جابر

والرابع : األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ تعالى
(ٔ5)

. روي 
 .(2ٔ)ذلن عن مالن
 .(4ٔ): َمَرَدة اإلنس والجن والخامس

والسادس : ولٌل: أنه كل ذي طؽٌان طؽى على هللا ، فٌعبد من دونه ، إما بمهر منه لمن عبده، أو بطاعة 

ً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن له ، سواء كان المعبود إنسانا
(ٕٓ)

، وابن المٌم
(ٕٔ ،)

وهذا لول أبً جعفر 
 .(ٕٕ)الطبري

اَرةٌ بِالسُّوِء{ ] ٌوسؾ والسابع : أنها النفس  لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء ، كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ
 :ٖ٘ ](ٕٖ). 

، وهو اختٌار اإلمام (ٕٗ)أن الطاؼوت عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح
 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٕ٘)الطبري وأبً حٌان

                                                                                                                                                                                             
 .4٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)5ٔٗ/٘(:ص2ٖ٘٘( و)2ٖٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٖ2٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٖ4٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٗٓ٘الطبري)(أنظر: تفسٌر ٙ)
اْلِجْبُت بِِلَساِن ، ولفظه: "2ٖ٘ٗالحدٌث رلم البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: ﴿َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن الْؽَابِِط﴾، لبل (5)

ٌَْطاٌن، َوالطَّاُؼوُت: اْلَكاِهُن".   اْلَحبََشِة: َش
، إذ ٌمول: " ومعنى لوله فً الطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جدًّا فإنه ٌشمل كل شر كان علٌه أهل 2ٖٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  ( أنظر:2)

 الجاهلٌة ، من عبادة األوثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".
 . 4ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٔٗ/٘(:ص2ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .4٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
(، ولفظه: 2ٖ٘ٗالحدٌث رلم )البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن الْؽَابِِط{، لبل ( صحٌح ٖٔ)
ٌِْهْم الشَّ "َكانَْت الطََّواِؼٌُت الَّتًِ ٌَتََحاكَ " اٌن ٌَْنِزُل َعلَ ٍ َواِحٌد، ُكهَّ ًّ ٌْنَةَ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ ُكّلِ َح ٌَْها: فًِ ُجَه  ٌَْطاُن".ُموَن إِلَ
 .2ٔٗ/٘(:ص2ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.2ٔٗ/٘(:ص2ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص2ٗ٘٘ر الطبري)(أنظر: تفسٌٙٔ)
ر، 5ٔ) ِ{.5ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕ( انظر: تفسٌر المرآن العظٌم، البن كٌث  ، تفسٌر لوله تعالى: }فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُْإِمْن بِاَّللَّ
 .4٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 4ٔ)
 .ٗٗعن ابن وهب، عن اإلمام مالن، وانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، ص ، 2ٕٗ/ ٘( ذكره المرطبً فً تفسٌره، ٕٓ)
" وأجمع ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما ذكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع( ٕٔ)

 [.ٓ٘/ ٔ. ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، 
 .4ٔٗ/٘الطبري: ( أنظر: تفسٌر ٕٕ)
 .5ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٕ)
  ٗ.ٖٓ(انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصفهانى: ٕٗ)
( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هذه األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن الطاؼوت محصور فً كل ٕ٘)

 [.ٕٓٔ/ٕواحد منها".]البحر المحٌط: 
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 :(ٔ)[، على وجهٌنٕٙ٘لفوا فً أصل كلمة }الطَّاُؼوِت{]البمرة:واخت
 :(ٕ)أحدهما : أنه اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوال

 . (ٖ)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز الحد" -أ
 مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (ٗ)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكَّر"-ب
ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد، والجمع، وللبت المه  -ج

، كجبذ، وجذب، ثم تملب الواو ألفًا؛ لتحركها، وتحرن ما لبلها، (٘)إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"
 . (ٙ)ل النحاسفمٌل: طاؼوت. واختار هذا المو

ولٌل: "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخوذ من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، كما لٌل: آلٍل، من 
 .(5)اللإلإ"

 ثم اختلؾ فً لفظ الطاؼوت أمفرد هو أم جمع على لولٌن: 
 .(2)األول: أنه جمع، لاله المبرد ورده علٌه جماعة كالفارسً وابن عطٌة وآخرون

 الثانً: أنه مفرد، واختلفوا على لولٌن: 
أنه مصدر على وزن فَعَلُوت، أي: َطؽٌَُِوت، فولع فٌه للب مكانً بٌن عٌنه والمه فصار على وزن -أ

فَلَعُوت، أي: َطٌَؽُوت، ثم للبت المه )الٌاء( ألفا فصار طاؼوت. وهو مصدر ٌوصؾ به الواحد والجمع، نظٌر 
فً الكبلم دلٌل على الواحد أو الجماعة، وهو لولهم: رجل أو لوم، ولد وجد  لولهم: رجل عدل ولوم عدل، إذ

شرطاً  (4)[، وذلن ما جعله الزجاج5ٕ٘هنا ما ٌرجح كون المراد به الجماعة وهو لوله: }ٌُْخِرُجونَُهْم{]البمرة:
 .(ٓٔ)وآخرٌن للجواز، وذلن ظاهر لول الكسابً وأبً حاتم والطبري وأبً علً الفارسً والواحدي والزبٌدي

، وُحِمل علٌه (ٔٔ)أنه اسم جنس مفرد لطابفة جاوزت الحد فً الطؽٌان، ولد اختار هذا المول أبو حٌان-ب
 .(ٕٔ)لول سٌبوٌه بؤن: الطاؼوت اسم مفرد

 .(ٖٔ)والثانً : أنه اسم عربً مشتك من الطاؼٌة، لاله ابن بحر

                                                           
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٔ)
، وفتح البٌان فً مماصد 44٘/ٕ، والبحر المحٌط:2ٕٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٕ)

 .5ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 44/ٕالمرآن: 
 .5ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: ٖ)
ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمع، والمذكر، والمإنث، وهً مشتمة من طؽى،  . وذكر صاحب اللسان)طؽى(، لالٕٓٗ/ٖ( الكتاب: ٗ)

اُؼوِت َولَْد أُِمُروا أَْن والطاؼوُت الشٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْس فً الضَّبللة، ولد ٌكون واحداً لال تعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّ 
[، وهو مثل الفُْلِن ٌُذَكَُّر وٌإنَّث، لال 5ٕ٘لد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَاُإُهُم الطَّاُؼوُت{]البمرة: [، وٌَْٓٙكفُُروا بِِه{]النساء: 

واإِلنس، وٌكون من الشٌاطٌن، [، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجّنِ 5ٔتعالى: }َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 
لسان العرب البن  وجمُع الطاؼوِت: َطواِؼٌُت، والطََّواِؼً: جمع طاؼٌٍَة، وٌجوز أَن ٌُراد بالطَّواِؼً: من َطؽَى فً الُكفِر، وجاَوَز الَحدَّ".]

ٌٌس اللؽة، 5/ ٘ٔمنظور،  ر، ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مما  ادة )طؽى([.، م5ٖٕ/ ٕ، مادة )طؽى(،و المصباح المٌن
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 . 5ٕٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٙ)
 .4ٕٙ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: 5)
 .5ٕٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٔ-ٙٔ/5، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٕ٘/ٕ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2)
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر:  معانً المرآن: 4)
ب، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 2ٕٗ/٘، جامع البٌان للطبري: 2ٙٔ/2لؤلزهري:  (انظر: تهذٌب اللؽةٓٔ)

 .52ٔ/4فتح الباري البن حجر: 
 .2ٖٕ/ٕ(انظر:  البحر المحٌط: ٔٔ)
المسٌر البن الجوزي: ، زاد 2ٕ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 54/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٓٗ/ٖ(انظر: الكتاب لسٌبوٌه: ٕٔ)

ٔ/ٖٓ5  . 
 . ولم اجده فً تفسٌر ابً مسلم األصفهانً المشهور بابن بحر.2ٕٖ( نمبل عن الماوردي فً النكت والعٌون: ٖٔ)



ٕٖٗ 

 

 .(ٔ)هه وربه ومعبوده"ولوله تعالى:}َوٌُْإِمن بِاهللِ{، أي:" وٌصدق باهلل أنه إل
 .(ٕ)أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن سعٌد بن جبٌر، ٌعنً لوله: }وٌإمن باهلل{ ٌعنً: ٌصدلون بتوحٌد هللا"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" ووحد هللا فعبده وحده وشهد أن ال إله إال هو"
 .(ٗ)وب الكفر بالطاؼوت"لال ابن عطٌة: ولّدم ذكر الكفر بالطاؼوت على اإلٌمان باهلل لٌظهر االهتمام بوج

 .(٘)[، أي" فمد استمسن من الدٌن بؤلوى سبب"ٕٙ٘لوله تعالى: }فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{]البمرة:
 .(ٙ)لال الطبري: " فمد تمسن بؤوثك ما ٌتمسن به من طلب الخبلص لنفسه من عذاب هللا وعمابه"

 .(5)واستمام على الطرٌمة المثلى والصراط المستمٌم"لال ابن كثٌر: "فمد ثبت فً أمره 
لال الماسمً" أي: فمد تمسن من الدٌن بؤلوى سبب. وشبه ذلن بالعروة الموٌة التً ال تنفصم. هً فً 

 .(2)نفسها محكمة مبرمة لوٌة. وربطها لوّي شدٌد"
 .(4)لال البؽوي:" أي تمسن واعتصم بالعمد الوثٌك المحكم فً الدٌن"

، وهو حبل أو لٌد ٌُشدُّ به (ٓٔ)حجر: " لوله: }الُوثْمَى{ تؤنٌث األوثك، مؤخوذ من الَوثاق بالفتح لال ابن
 .(ٔٔ)األسٌر والدابة"

لال الطبري:" و}العروة{، فً هذا المكان ، مثل لئلٌمان الذي اعتصم به المإمن ، فشبهه فً تعلمه به 
ن بها ، إذ كان كل ذي عروة فإنما ٌتعلك من أراده وتمسكه به ، بالمتمسن بعروة الشًء الذي له عروة ٌتمس

 .(ٕٔ)بعروته"
لال ابن عثٌمٌن: " }بالعروة الوثمى{ أي الممبض الموي الذي ٌنجو به؛ والمراد به هنا الكفر بالطاؼوت، 

 .(ٖٔ)واإلٌمان باهلل؛ ألن به النجاة من النار"
 :(ٗٔ)ر أهل العلم فٌه سبعة أوجه [،  ذكٕٙ٘ولوله تعالى:} بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{]البمرة: 

 .(٘ٔ)أحدها : اإلٌمان باهلل ، وهو لول مجاهد
 .(ٙٔ)والثانً : سنة الرسول

 .(5ٔ)والثالث : التوفٌك

                                                           
 .4ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .4ٙٗ/ٕ(:صٖٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .2ٖٙ/ٔكثٌر:  ( تفسٌر ابن٘)
 .4ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .4ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 4)
، الجامع ألحكام المرآن 2ٖٕ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٗٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕٔٗ/٘( انظر: جامع البٌان للطبري: ٓٔ)

، فتح البٌان لصدٌك ٓٔٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 5ٔٙ/ٔالمصون للسمٌن:  ، الدر2ٕٕ/ٖللمرطبً: 
 . ٓٓٔ/ٕخان: 

، المفردات ٔ٘ٔ/٘، النهاٌة البن األثٌر: 5ٙٗٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕٙٙ/4، وانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٗٔ( الهدي: ٔٔ)
 . 5ٖٗ-5ٕٗ/ٖٔ، تاج العروس للزبٌدي: ٕٔ٘/ٔللراؼب: 

 .ٕٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٕ، والمحرر الوجٌز: 2ٕٖ/ٔكت والعٌون: ، والن2ٗٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .4ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)ٕٔٗ/٘(: ص2ٗ2٘( و)2ٗ5٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5ٔ)



ٕٗٗ 

 

 .(ٕ)وأنس بن مالن (ٔ)والرابع : المرآن ، لاله السدي
 .(ٖ)والخامس: هو الحب فً هللا والبؽض فً هللا. لاله سالم بن أبً الجعد

 .(5)ومجاهد (ٙ)وابن عباس (٘)والضحان (ٗ)ال إله إال هللا. لاله سعٌد بن جبٌروالسادس: هو لول: 
 .(2)والسابع: هو اإلسبلم، لاله السدي

: "فنظرات منهم إلى مبتدى الدٌن ومنتهاه ، وكله -بعد أن ذكر بعض األلوال االلسابمة-لال الراؼب
 .(4)صحٌح"

 .(ٓٔ)د"ولال ابن عطٌة: " وهذه عبارات ترجع إلى معنى واح
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر: " وكل هذه األلوال صحٌحة وال تنافً بٌنها"

 .(ٕٔ)[، ٌعنً " ال انكسار لها"ٕٙ٘ولوله تعالى:}الَ انِفَصاَم لََها{]البمرة:
 .(ٗٔ)ومعاذ بن جبل (ٖٔ)لال البؽوي: "ال انمطاع لها"، وكذا لاله السدي

 .(٘ٔ)ألنها محكمة لوٌة"لال ابن عثٌمٌن:" أي ال انمطاع، وال انفكان لها؛ 
لال ابن كثٌر:" وشبه ذلن بالعروة الوثمى التً ال تنفصم فهً فً نفسها محكمة مبرمة لوٌة وربطها لوي 

 .(ٙٔ)شدٌد"
وسبل معاذ بن جبل عن لول هللا:"} لد استمسن بالعروة الوثمى ال انفصام لها لال: ال انفصام لها ٌعنً: ال 

 .(5ٔ)لجنة"دون دخول ا -مرتٌن -انمطاع لها
 .(2ٔ)لال ابن أبً حاتم :"وروي عن السدي نحو ذلن"

 .(4ٔ)وروي عن مجاهد فً لوله : " }ال انفصام لها{، لال : ال ٌؽٌر هللا ما بموم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم"
. ومنه لول أعشى بنً (ٔ)، ولٌل: الفصم بالفاء: المطع إبانة، وبالماؾ: المطع بإبانة(ٕٓ)وأصل الفصم: المطع

 :(ٕ)ثعلبة

                                                           
 .2ٗٙ/ٔ(نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 . 4ٙٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 . 2ٗٙ/ٔ، ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: 4ٙٗ/ٕ(:صٕٕٙٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٗٙ/ٔ.  ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٕٗ/٘(:ص2٘ٔ٘، و)ٕٔٗ/٘( :ص2٘ٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص2ٕ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٙٗ/ٕ(:صٕٕٗٙسٌر ابن أبً حاتم)( أنظر: تفٙ)
 .4ٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 5)
 .4ٙٗ/ٕ. وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٕٔٗ/٘(:ص2ٗ4٘( تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 4)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٕٗ/٘(:ص2٘٘٘تفسٌر الطبري:)( أنظر: ٖٔ)
 . ولفظ لوله:" ال انمطاع لها دون دخول الجنة".2ٗٙ/ٔ( نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .2ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 ..45ٗ-4ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .45ٗ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٔ)
 .45ٗ/ٕ(:ص4ٕٕٙ. وابن ابً حاتم)ٖٕٗ/٘(:ص2ٖ٘٘)( أنظر: تفسٌر الطبري4ٔ)
وعزاه للسدي،  2ٕٖ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5ٕٕ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 4ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٕٓ)

بالكسر بدل المطع، انظر: . وعبر لوم ٖٗٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 25ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٖٗٔ/ٔمعالم التنزٌل للبؽوي: 
 .4ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 54/ٔأ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٗ٘ٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ٖٕٗ/٘جامع البٌان للطبري: 



ٕٗ٘ 

 

 ومبسمها عن شتٌت النبات       ؼٌر أكس وال منفصم
لال ابن عطٌة: " واالنفصام: االنكسار من ؼٌر بٌنونة، وإذا نفً ذلن فبل بٌنونة بوجه، والفصم كسر 

 :(ٖ)ببٌنونة، ولد ٌجًء الفصم بالفاء فً معنى البٌنونة، ومن ذلن لول ذي الرمة
 (ٗ)ب من عذارى الحً مفصوم"كؤنه دملج من فضة نبه       فً ملع
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:  .(٘)[، " أي سمٌع أللوال عباده علٌم بؤفعالهم"ٕٙ٘لوله تعالى:} َوَّللاَّ

ًّ حامل على اإلٌمان، رادع عن الكفر والنفاق، بما فٌه من الوعد  لال الماسمً: "اعتراض تذٌٌل
 .(ٙ)والوعٌد"

ُ َسِمٌٌع{ لٌ  .(5)ل :لدعابن إٌاهم إلى اإلسبلم، }َعِلٌم{ بحرصن على إٌمانهم"لال البؽوي:" }َوَّللاَّ
لال ابن عطٌة:" ولما كان الكفر بالطاؼوت واإلٌمان باهلل مما ٌنطك به اللسان وٌعتمده الملب حسن فً 

 .(2)الصفات َسِمٌٌع من أجل النطك وَعِلٌٌم من أجل المعتمد"
منهم من الخٌر والشر، وهذا هو الؽاٌة لمن استمسن لال السعدي: " فٌجازي كبل منهما بحسب ما علمه 

 .(4)بالعروة الوثمى ولمن لم ٌستمسن بها"
 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌكره أحد على الدٌن لوضوح الرشد من الؽً؛ لموله تعالى: } ال إكراه فً  - ٔ

ه ٌستفاد منها أنه ال ٌجوز أن ٌكره أحد الدٌن{؛ هذا على المول بؤنها خبرٌة؛ أما على المول بؤنها إنشابٌة فإن
على الدٌن؛ وبٌنت السنة كٌؾ نعامل الكفار؛ وذلن بؤن ندعوهم إلى اإلسبلم؛ فإن أبوا فإلى بذل الجزٌة؛ فإن 

 أبوا لاتلناهم.

                                                                                                                                                                                             
، ٖٙ٘ٙو:  ٕٖٗٗ/٘، لسان العرب البن منظور: ٖٕٔٓو:  ٕٕٓٓ/٘، الصحاح للجوهري: ٖٕٔ/ٕٔ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ)

، الدر المصون 2ٖٕو 5ٕٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٕٕ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة: 
 ، واألخٌران لم ٌذكرا المصم. 2ٖٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٙٓ/ٔالمسٌر البن الجوزي:  ، زاد2ٕ/ٔ،والفتح: 2ٔٙ/ٔللسمٌن: 

 . من لصٌدة من جٌد شعر األعشى ، ولبله أبٌات من تمام معناه : ٕٕٗ/٘، ونمله الطبري: ٕ(دٌوانه : ٕ)
 أتهجر ؼانٌة أم تلم ... أم الحبل واه بها منجذم

 ... سٌنفعه علمه إن علم أم الرشد أحجى فإن امرءا
 كما راشد تجدن امرءا ... تبٌن ، ثم انتهى إذ لدم
 عصى المشفمٌن إلى ؼٌه ... وكل نصٌح له ٌتهم

 وما كان ذلن إال الصبا ... وإال عماب امرئ لد أثم
 ونظرة عٌن على ؼرة ... محل الخلٌط بصحراء زم

 ومبسمها .............. ... . . . . . . . . . . . .
 بانت وفً الصدر صدع لها ... كصدع الزجاجة ما ٌلتبمف

ولوله : " ومبسهما " منصوب عطفا ما لبله ، وهو مصدر مٌمى ، أي ابتسامها . والشتٌت : المتفرق المفلج ، ٌعنى : عن ثؽرها شتٌت 
ى ألصر من األسفل ، فتكون الثنٌتان النبات ، ؼٌر متراكب نبتة األسنان . واألكس ، من الكسس )بفتحتٌن( : وهو أن ٌكون الحنن األعل

 العلٌٌان وراء السفلٌٌن من داخل الفم . وهو عٌب فً الخلفٌة . ورواٌة الدٌوان : " منمصم " وهً أجود معنى .
 . ٌصؾ ؼزاال لد انحنى فً نومه، فشبّهه بدملج لد انفصم. 5ٕ٘( دٌوانه: ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .4٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)



ٕٗٙ 

 

ومنها: أنه لٌس هنان إال رشد، أو ؼً؛ ألنه لو كان هنان ثالث لذُكر؛ ألن الممام ممام حصر؛ وٌدل  - ٕ
[ ، ولوله تعالى: }وإنا أو إٌاكم لعلى هدى أو فً ٕٖلوله تعالى: }فماذا بعد الحك إال الضبلل{ ]ٌونس: لهذا 

 [ .ٕٗضبلل مبٌن{ ]سبؤ: 
ومنها: أنه ال ٌتم اإلخبلص هلل إال بنفً جمٌع الشرن؛ لموله تعالى: } فمن ٌكفر بالطاؼوت وٌإمن  - ٖ

 ٌس بمإمن.باهلل{؛ فمن آمن باهلل، ولم ٌكفر بالطاؼوت فل
ومنها: أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت؛ لموله تعالى: } فمن ٌكفر بالطاؼوت وٌإمن باهلل {؛  - ٗ

ً لئلٌمان باهلل؛ ولسٌم الشًء ؼٌر الشًء؛ بل هو  وجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاؼوت لسٌما
 منفصل عنه.

 واإلٌمان باهلل؛ لموله تعالى: } فمد استمسن بالعروة الوثمى {.ومنها: أنه ال نجاة إال بالكفر بالطاؼوت،  - ٘
ومنها: أن األعمال تتفاضل؛ ٌإخذ ذلن من اسم التفضٌل: } الوثمى {؛ ألن التفضٌل ٌمتضً مفضبلً،  - ٙ

ومفضبلً علٌه؛ وال شن أن األعمال تتفاضل بنص المرآن، والسنة؛ لال تعالى: } لٌبلوكم أٌكم أحسن عمبلً {؛ 
أي العمل »[ و} أحسن { اسم تفضٌل؛ وهذا دلٌل على أن األعمال تتفاضل بالُحسن؛ وسبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٕلن: ]الم

ما تمرب إلً عبدي »ولال سبحانه وتعالى فً الحدٌث المدسً:  (ٔ)«أحب إلى هللا لال: الصبلة على ولتها
عمال تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان ؛ وٌلزم من تفاضل األ(ٕ)«بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه

العامل أفضل؛ وتفاضل األعمال ٌكون بعدة أمور: بحسب العامل؛ بحسب العمل جنسه، أو نوعه؛ بحسب 
 الزمان؛ بحسب المكان؛ بحسب الكٌفٌة، والمتابعة؛ بحسب اإلخبلص هلل؛ بحسب الحال.

ال تسبوا أصحابً فوالذي نفسً بٌده لو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهباً »مثاله بحسب العامل: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٖ)«ما أدرن مد أحدهم، وال نصٌفه

ومثاله بحسب العمل: جنسه، ونوعه ؛ فالصبلة مثبلً أفضل من الزكاة؛ والزكاة أفضل من الصٌام؛ هذا 
فلة؛ فصبلة الفجر مثبلً أفضل من باعتبار الجنس؛ ومثاله باعتبار النوع: الفرٌضة من كل جنس أفضل من النا

 راتبة الفجر.
أحب إلى هللا من هذه األٌام  ما من أٌام العمل الصالح فٌهن: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ومثاله بحسب الزمان : لوله 

ً : »-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولوله (ٗ)«العشر  .(٘)«من صام ٌوماً فً سبٌل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعٌن خرٌفا
صبلة فً مسجدي هذا خٌر من ألؾ صبلة فٌما سواه إال المسجد : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ومثاله بحسب المكان لوله 

 .(ٙ)«الحرام
ومثاله بحسب الكٌفٌة ؛ بمعنى أن كٌفٌة العبادة تكون أفضل من كٌفٌة أخرى، كالخشوع فً الصبلة لال 

 [ .ٕ، ٔعون{ ]المإمنون: تعالى: }لد أفلح المإمنون * الذٌن هم فً صبلتهم خاش

                                                           
، كتاب اإلٌمان، 4ٖٙ، وأخرجه مسلم ص5ٕ٘: فضل الصبلة لولتها، حدٌث رلم ٘، كتاب موالٌت الصبلة، باب ٗٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .2٘[ 2ٖٔ] ٖٕ٘فضل األعمال، حدٌث رلم : بٌان كون اإلٌمان باهلل تعالى أٖٙباب 
 .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ – ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
، كتاب فضابل ٖٕٔٔ، وأخرجه مسلم ص5ٖٖٙ، كتاب فضابل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، باب   ، حدٌث رلم 44ٕأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٕٓٗ٘[ ٕٕٔ] 25ٗٙالصحابة رضً هللا عنهم، حدٌث رلم  ، تحرٌم سبٗ٘الصحابة، باب 
، 5ٕٕٔ؛ وأخرجه الترمذي ص4ٙ4، فضل العمل فً أٌام التشرٌك، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب العٌدٌن، باب 4ٙ4أخرجه البخاري ص (ٗ)

 ؛ واللفظ له.5٘5: ما جاء فً العمل فً أٌام العشر، حدٌث رلم ٕ٘كتاب الصوم، باب 
، كتاب 2ٕٙ، وأخرجه مسلم ص2ٕٗٓ: فضل الصوم فً سبٌل هللا، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الجهاد، باب 4ٕٕأخرجه البخاري ص (٘)

 .ٖ٘ٔٔ[ 2ٙٔ] 5ٖٕٔ: فضل الصٌام فً سبٌل هللا لمن ٌطٌمه...، حدٌث رلم ٖٔالصوم، باب 
، 4ٓٔٔ: فضل الصبلة فً مسجد مكة والمدٌنة، حدٌث رلم ٔ، كتاب فضل الصبلة فً مسجد مكة، باب 4ٕأخرجه البخاري ص (ٙ)

 .4ٖٗٔ[ ٘ٓ٘] 5ٖٖٗ: فضل الصبلة بمسجدي مكة والمدٌنة، حدٌث رلم 4ٗ، كتاب الحج، باب 4ٓ2وأخرجه مسلم ص
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[ ؛ فكلما ٖٔمثاله بحسب المتابعة : لال تعالى: }لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا{ ]آل عمران: 
 كان اإلنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ ألن الماعدة أن الحكم المعلَّك بوصؾ ٌموى بحسب ذلن الوصؾ.

ً هلل كان أكمل ممن خالط عمله شًء من ومثاله بحسب اإلخبلص أنه كلما كان الع امل أشد إخبلصا
الشرن؛ ومثاله بحسب الحال : العبادة بٌن أهل الؽفلة، واإلعراض أفضل من العبادة بٌن أهل الطاعة، 
واإللبال؛ ولهذا كان العامل فً أٌام الصبر له أجر خمسٌن من الصحابة لكثرة اإلعراض عن هللا عز وجل، 

حداً ٌساعده، وٌعٌنه؛ بل ربما ال ٌجد إال من ٌتهكم به، وٌسخر به؛ ومن تفاضلها باعتبار وعن دٌنه؛ فبل ٌجد أ
ألوى من شهوة الشٌخ؛ فالداعً إلى  الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشٌخ؛ ألن شهوة الشاب

شد من عموبة الشاب؛ عدم العفة فً حمه ألوى من الداعً بالنسبة للشٌخ؛ ولهذا كانت عموبة الشٌخ الزانً أ
ثبلثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم أشٌمط زان وعابل مستكبر ورجل : »-ملسو هيلع هللا ىلص-لموله 

 .(ٔ)«جعل هللا بضاعة ال ٌشتري إال بٌمٌنه وال ٌبٌع إال بٌمٌنه
 ، وما تضمناه من صفة.« العلٌمالسمٌع »هما  -ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا  - 5
 

 المرآن
ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُإُهُم الطَّاؼُ  وُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن }َّللاَّ

 [2ٕ٘({ ]البمرة : 2َٕ٘خاِلُدوَن ) النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُولَئَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها
 التفسٌر:

هللا ٌتولى المإمنٌن بنصره وتوفٌمه وحفظه، ٌخرجهم من ظلمات الكفر، إلى نور اإلٌمان. والذٌن كفروا 
أنصارهم وأولٌاإهم األنداد واألوثان الذٌن ٌعبدونهم من دون هللا، ٌُخرجونهم من نور اإلٌمان إلى ظلمات 

 نار المبلزمون لها، هم فٌها بالون بماء أبدًٌا ال ٌخرجون منها.الكفر، أولبن أصحاب ال
فً سبب نزول اآلٌة، روي عن "المعتمر بن سلٌمان ، لال : سمعت منصورا ، عن رجل ، عن عبدة بن 
أبً لبابة لال فً هذه اآلٌة : }هللا ولً الذٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور{، إلى }أولبن أصحاب النار 

كفروا به ، وأنزلت فٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-فٌها خالدون{، لال : هم الذٌن كانوا آمنوا بعٌسى ابن مرٌم ، فلما جاءهم دمحم هم 
 .(ٔ)هذه اآلٌة"

لال ابن عطٌة:" فكؤن هذا المول أحرز نورا فً المعتمد خرج منه إلى ظلمات. ولفظ اآلٌة مستؽن عن هذا 
مة كافرة آمن بعضها كالعرب، ومترتب فً الناس جمٌعا. وذلن أن من التخصٌص. بل هو مترتب فً كل أ

آمن منهم فاهلل ولٌه أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور اإلٌمان. ومن كفر بعد وجود الداعً النبً المرسل 
فشٌطانه ومؽوٌه كؤنه أخرجه من اإلٌمان، إذ هو معد وأهل للدخول فٌه. وهذا كما تمول لمن منعن الدخول فً 

 .(ٕ)ر ما: أخرجتنً ٌا فبلن من هذا األمر وإن كنت لم تدخل فٌه البتة"أم
ًُّ الَِّذٌَن َءاَمنُوا{]البمرة:  .(ٖ)[، " أي هللا ناصر المإمنٌن وحافظهم ومتولً أمورهم"5ٕ٘لوله تعلى }هللاُ َوِل

                                                           
، ترؼٌب 25٘/ٕالترؼٌب والترهٌب رواته محتج بهم فً الصحٌح  ؛ ولال المنذري فًٕٔ/ٕأخرجه الطبرانً فً المعجم الصؽٌر  (ٔ)

 .4التجار فً الصدق وترهٌبهم من الكذب والحلؾ وإن كانوا صادلٌن، حدٌث رلم 
: "حدثنا أبى، ثنا ٌحً بن المؽٌرة، ابنا جرٌر، عن 45ٗ/ٕ(:ٖٕٓٙ. وفً رواٌة ابن أبً حاتم)ٕٙٗ/٘(:ص2٘4٘( أخرجه الطبري)ٔ)

بن أبً لبابة، عن ممسم أو مجاهد، فً لول هللا عز وجل: هللا ولً الذٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور لال: كان منصور، عن عبدة ا
 ولً الذٌن آمنوا لوم آمنوا بعٌسى ولوم كفروا به، فلما بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، آمن به الذٌن كفروا بعٌسى وكفر به الذٌن آمنوا بعٌسى فمال: هللا

أنس  جهم من الظلمات إلى النور ٌخرجهم من كفرهم بعٌسى إلى إٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وروي عن أبً مالن ومماتل بن حٌان والربٌع بنٌخر
 ولتادة نحو ذلن".

 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
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 .(ٔ)لال الطبري: " نصٌرهم وظهٌرهم ، ٌتوالهم بعونه وتوفٌمه"
 .(ٕ)حافظهم وناصرهم"لال الماسمً: أي 

 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن: "أي: متولٌهم؛ والمراد بذلن الوالٌة الخاصة"
 .(ٗ)لال الشوكانً: "الولً )فعٌل( بمعنى )فاعل( وهو الناصر"

( فعٌل من ولً الشًء إذا جاوره ولزمه، فإذا الزم أحد أحدا بنصره ووده  ًُّ لال ابن عطٌة:" الـ)َوِل
 . (٘)واهتباله فهو ولٌه"

لال الراؼب:" الولً : كون الشًء بجنب اآلخر ، وٌعتبر ذلن تارة بالمكان ، فٌمال له الوالٌة وتارة 
بالنصر فٌمال له الوالء والمواالة ، لكن الوالء على ضربٌن باعتبار نسبة األعلى إلى األسفل ، وضرب 

، وولً ، ألن كل واحد منهما ٌوالً  باعتبار نسبة األسفل إلى األعلى ، ولهذا ٌمال للخادم والمخدوم مولى
اآلخر الخادم بالطاعة والنصٌحة ، والمخدوم باإلشفاق ، والكناٌة ، ولال : أهل اللؽة : المولى المالن ، 
والمملون والمعتك والمعتك والناصر والمنصور وابن العم والحلٌؾ والجار والمٌم ، وأخذوا فً كل ذلن 

 .(ٙ)موالٌاً لآلخر بوجه"المتطابمٌن ، لكون كل واحد مهما 
 .(5)[، "أى: أرادوا أن ٌإمنوا"5ٕ٘ولوله تعالى: }الَِّذٌَن َءاَمنُوا{]البمرة:

لال الشوكانً:" الذٌن ارادوا اإلٌمان ألن من لد ولع منه اإلٌمان لد خرج من الظلمات إلى النور إال أن 
 .(2)ٌحتاج إال تمدٌر االرادة"ٌراد باإلخراج إخراجهم من الشبه التً تعرض للمإمنٌن فبل 

ًُّ الَِّذٌَن َءاَمنُوا{]البمرة:  : (4)[، وجوها5ٕ٘وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى }هللاُ َوِل
 األول : ٌتوالهم بالنصرة .

 .(ٓٔ)والثانً : مرشدهم وولً هداٌتهم. لاله الحسن
 الثالث: ولٌل: محبهم.

 ره.الرابع: ولٌل :متولً أمورهم ال ٌكلهم إلى ؼٌ
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى أنه ٌهدي من اتبع رضوانه ُسبُل السبلم فٌخرج عباده المإمنٌن من ظلمات 

 (ٔٔ)الكفر والشن والرٌب إلى نور الحك الواضح الجلً المبٌن السهل المنٌر"
َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{]البمرة: لمات الكفر إلى نور [، أي:" ٌخرجهم من ظ5ٕ٘لوله تعالى:}ٌُْخِرُجُهم ّمِ

 .(ٕٔ)اإلٌمان"
 .(ٖٔ)لال الصابونً: أي" ٌخرجهم من ظلمات الكفر والضبللة إِلى نور اإِلٌمان والهداٌة"

                                                           
 .ٕ٘ٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٔ)
 .4٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٖ)
 .5ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .5ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: 4)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( نمبل عن تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘ر الطبري: ( تفسٌٕٔ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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لال الطبري: "وإنما جعل }الظلمات{ للكفر مثبل ألن الظلمات حاجبة لؤلبصار عن إدران األشٌاء وإثباتها 
ك اإلٌمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فؤخبر تعالى ، وكذلن الكفر حاجب أبصار الملوب عن إدران حماب

ذكره عباده أنه ولً المإمنٌن ، ومبصرهم حمٌمة اإلٌمان وسبله وشرابعه وحججه ، وهادٌهم ، فموفمهم ألدلته 
 .(ٔ)المزٌلة عنهم الشكون ، بكشفه عنهم دواعً الكفر ، وظلم سواتر ]عن [ أبصار الملوب"

 [، فٌه وجهان:5َٕ٘ن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{]البمرة:لوله تعالى:}ٌُْخِرُجُهم مِّ 
 .(ٗ)، والربٌع(ٖ)، وبمعناه لال: الضحان(ٕ)أحدهما : من ظلمات الضبللة إلى نور الهدى ، لاله لتادة

 .(٘)والثانً : ٌخرجهم من ظلمات العذاب فً النار ، إلى نور الثواب فً الجنة 
{ باعتبار أنواعها؛ ألنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة كفر؛ وإما ظلمة وجمع } الظلمات لال ابن عثٌمٌن:" 

فسك؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة األعمى حٌران ال ٌدري أٌن ٌذهب كما لال تعالى: }أََومن 
ً فؤحٌٌناه وجعلنا له نوراً ٌمشً به فً الناس{ ]األنعام:  ه فً [ وهذا صاحب العلم؛ }كمن مثلٕٕٔكان مٌتا

[ : وهذا صاحب الجهل؛ وأما ظلمة الكفر فؤلن اإلٌمان نور ٌهتدي ٕٕٔالظلمات لٌس بخارج منها{ ]األنعام: 
على العكس من ذلن؛ أما ظلمة الفسك فهً  -وهو الكفر  -به اإلنسان، وٌستنٌر به للبه، ووجهه؛ فٌكون ضده 

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخبر أن العبد إذا أذنب ذنباً ظلمة جزبٌة تكبر، وتصؽر بحسب ما معه من المعاصً؛ ودلٌل ذلن 
والسواد ظلمة، وتزول هذه النكتة بالتوبة، وتزٌد باإلصرار على الذنب؛  -(ٙ)نكت فً للبه نكتة سوداء

 .(5)فالظلمات ثبلث: ظلمة الجهل، والكفر، والمعاصً؛ ٌمابلها نور العلم، ونور اإلٌمان، ونور االستمامة"
[، " أي وأما الكافرون فؤولٌاإهم 5ٕ٘عالى: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَآُإُهُم الطَّاُؼوُت{]البمرة:ولوله ت

 .(2)الشٌاطٌن"
 .(4)اخرج ابن ابً حاتم "عن مماتل، لوله: }والذٌن كفروا{، ٌعنً: أهل الكتاب"

، أو برسوله، أو بمبلبكته، أو أي كفروا بكل ما ٌجب اإلٌمان به سواًء كان كفرهم باهلل لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٓٔ)بالٌوم اآلخر، أو بالمدر، أو ؼٌرها مما ٌجب اإلٌمان به"

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" وأن الكافرٌن إنما ولٌهم الشٌاطٌن تزٌن لهم ما هم فٌه من الجهاالت والضبلالت"
 .(ٕٔ)لال الزمخشري: " والذٌن كفروا أولٌاإهم الشٌاطٌن"

 .(ٖٔ)لشٌاطٌن وسابر المضلٌن عن طرٌك الحك"لال الماسمً:" أي: ا
لال الراؼب: " والنور : عبارة عن العلم واإلٌمان والظلمة عن ضدهما ، ووجه ذلن أنه لما كان لئلنسان 
نظرات بنظر وتبصر ، وٌرى بهما البصر الحاس فً الرأس والبصٌرة فً الملب، فكما أن البصر ال ٌستؽنى 

الت عن نور ٌمده وهو نور التوفٌك واإلٌمان ، وٌمال لفمد البصرٌن عمى ، فً إدران ما ٌدركه من المعمو

                                                           
 .ٕ٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص2٘ٙ٘( أظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص2٘5٘(أظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص2٘2٘(أظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٗٗٔ[ ٖٕٔ] 4ٖٙاألمانة واإلٌمان من بعض الملوب...، حدٌث رلم : رفع ٗٙ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٕٓ(أخرجه مسلم صٙ)
 .5ٕٕ-5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .45ٗ/ٕ(:صٖٕٔٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)4)
 .2ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 . ٖٗٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 .4٘ٔ/ٕوٌل: ( محاسن التؤٖٔ)



ٕ٘ٓ 

 

ولفمد النورٌن ظلمة ، وأعظمهما ضرراً فمد البصٌرة ونور العمل ، ولهذا لال تعالى : }فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر 
ُدوِر{ فلم ٌعد فمد البصر عم ى، باإلضافة إلى فمد البصٌرة ، ولوله : }َخلََك َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

ٌُكْم ِمْن السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ ولوله : }َوٌَْجعَْل لَُكْم نُوًرا تَْمُشوَن بِِه{ ولوله : }َمْن ٌُ  نَّجِ
 .(ٔ)ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ٌعنً بذلن كبل النورٌن والظلمتٌن"

 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" فً هذه اآلٌة تمتضً أنه اسم جنس، ولذلن لال أَْوِلٌاُإُهُم بالجمع، إذ هً أنواع"
 .(ٖ)وفً لراءة الحسن بن أبً الحسن، }أولٌاإهم الطواؼٌت{، ٌعنً الشٌاطٌن

ً بٌن  ، والتً لبلها تجد}والذٌن كفروا أولٌاإهم الطاؼوت{ إذا تؤملت هذه الجملة لال ابن عثٌمٌن:" فرلا
 التعبٌرٌن فً الترتٌب: ففً الجملة األولى لال تعالى: } هللا ولً الذٌن آمنوا { ألمور ثبلثة:

 أحدها: أن هذا االسم الكرٌم إذا ورد على الملب أوالً استبشر به.
 ثانٌاً: التبرن بتمدٌم ذكر اسم هللا عز وجل.

 علٌهم أوالً، فؤخرجهم من الظلمات إلى النور. ثالثاً: إظهار المنة على هإالء بؤن هللا هو الذي امتن
أما الجملة الثانٌة: } والذٌن كفروا أولٌاإهم الطاؼوت {؛ ولو كانت الجملة على سٌاق األولى لمال: 

 ؛ ومن الحكمة فً ذلن: «والطاؼوت أولٌاء الذٌن كفروا»
 أوالً: أاّل ٌكون الطاؼوت فً ممابلة اسم هللا.

 ، وأحمر من أن ٌُبدأ به، وٌُمّدم.ثانٌاً: أن الطاؼوت أهون
 .(ٗ)ثالثاً: أن البداءة بموله تعالى: } الذٌن كفروا { أسرع إلى ذمهم مما لو تؤخر ذكره"

َن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت{]البمرة: [، أي:" ٌخرجونهم من نور البٌنات التً 5ٕ٘ولوله تعالى: }ٌُْخِرُجونَُهم ّمِ
 .(٘)شبهة"تظهر لهم إلى ظلمات الشن وال

 .(ٙ)لال الصابونً:"ٌخرجونهم من نور اإِلٌمان إِلى ظلمات الشن والضبلل"
وكانوا لال مماتل:" ٌعنً: أهل الكتاب، كانوا آمنوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعرفوا أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌجدونه فً كتبهم، 

وجحدوا وأنكروا، فذلن خروجهم من النور، ٌعنً من إٌمانهم ه مإمنٌن، لبل أن ٌبعث، فلما بعثه هللا كفروا 
 .(5)بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل ذلن، وٌعنً بالظلمات: كفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(2)لال ابن أبً حاتم: "وروي عن الربٌع بن أنس ولتادة وأبً مالن، نحو ذلن"
 .(4)ٌك الحك إلى الكفر واإلفن"لال ابن كثٌر:" وٌخرجونهم وٌحٌدون بهم عن طر

لال الماسمً: ٌخرجونهم" بالوساوس وؼٌرها من طرق اإلضبلل واإلؼواء من اإلٌمان الفطرّي الذي جبل 
ًّ صلّى هللا علٌه وسلم إِلَى ظلمات الكفر  علٌه الناس كافة، أو من نور البٌنات التً ٌشاهدونها من جهة النب

 .(ٓٔ)والؽً"
[، ما جاء به انبٌاء هللا 5ٕ٘اد بالنور فً لوله: }ٌُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت{]لال الشوكانً:" والمر

من الدعوة إلى الدٌن فإن ذلن نور للكفار أخرجهم أولٌاإهم عنه إلى ظلمة الكفر أي لررهم أولٌاإهم على ما 
                                                           

 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٗٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .42ٗ-45ٗ/ٕ(:صٕٖٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .42ٗ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: 2)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .4٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)



ٕ٘ٔ 

 

نبٌاء، ولٌل المراد بالذٌن كفروا هنا الذٌن هم علٌه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعً إلى هللا من األ
ثبت فً علمه تعالى كفرهم ٌخرجهم أولٌاإهم من الشٌاطٌن ورإوس الضبلل من النور الذي هو فطرة هللا 

 .(ٔ)التً فطر الناس علٌها إلى ظلمات الكفر التً ولعوا فٌها بسبب ذلن اإلخراج"
َن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت{]البمرة: وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }ٌُْخِرُجونَُهم  :(ٕ)[، وجهٌن5ّٕ٘مِ
 أحدهما : ٌخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضبللة.

لال الوالدي : "كل ما فً المرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر واإلٌمان ؼٌر التً فً سورة   
لنهار ، سمً الكفر ظلمة اللتباس طرٌمه وسمً اإلسبلم األنعام ، "وجعل الظلمات والنور" فالمراد منه اللٌل وا

 .(ٖ)نورا لوضوح طرٌمه"
 والثانً : ٌخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب فً النار .

 : (ٗ)فإن لٌل : فكٌؾ ٌخرجونهم من النور ، وهم لم ٌدخلوا فٌه ؟ فعن ذلن ثبلثة اجوبة
ٌن ، لاله  .(٘)مجاهد أحدهما : أنها نزلت فً لوم ُمْرتَّدِ

 .(ٙ)ٌراد بهذا من كانوا على اإلٌمان أوالً، ثم أُخرجوا كما هو ظاهر اللفظ"أي:" 
والثانً : أنها نزلت فٌمن لم ٌزل كافراً ، وإنما لال ذلن ألنهم لو لم ٌفعلوا ذلن بهم لدخلوا فٌه ، فصاروا 

 بما فعلوه بمنزلة من لد أخرجهم منه.
عند أخذ المٌثاق علٌهم ، فلما َحَملُوهم على الكفر أخرجوهم من نور والثالث: أنهم كانوا على الفطرة 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن كل مولود ٌولد على الفطرة؛ فكانوا على الفطرة السلٌمة، واإلٌمان، ثم أخرجوهم، كموله فطرتهم، "
 .(5)"(ٔ)«كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه، أو ٌنصرانه، أو ٌمجسانه»

ولال ابن  .(2)ال الماسمً:" وإفراد }النور{ لوحدة الحك، كما أن جمع }الظلمات{ لتعدد فنون الضبلل"ل
كثٌر:" ولهذا وحد تعالى لفظ }النور{ وجمع }الظلمات{ ؛ ألن الحك واحد والكفر أجناس كثٌرة وكلها باطلة كما 

َّمُوَن  لال : } َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ َوال اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَت َق بُِكْم َعْن َسبٌِِلِه ذَِلُكْم َوصَّ َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ تَت
[ ولال تعالى : } َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّمابِِل ٔ[ ولال تعالى : } َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّور { ]األنعام : ٖ٘ٔ{ ]األنعام : 
لن من اآلٌات التً فً لفظها إشعار بتفرد الحك ، وانتشار الباطل وتفرده [ إلى ؼٌر ذ2ٗ{ ]النحل : 

 .(4)وتشعبه"
[، أي: هإالء الذٌن كفروا" ماكثون فً 5ٕ٘لوله تعالى:} أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة:

 .(ٓٔ)نار جهنم ال ٌخرجون منها أبداً"
 .(ٔٔ)المشار إلٌه الذٌن كفروا، ودعاتهم، هم أهل النار المبلزمون لها بَِن{، أي:لال ابن عثٌمٌن: لوله} أُولَ 

                                                           
 .5ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .4ٕٖ-2ٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .5ٖٕ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 4ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .4ٕٖ/ٔ(النكت والعٌون: ٘)
 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)

، كتاب ٔٗٔٔ، وأخرجه مسلم ص2ٖ٘ٔ: ما لٌل فً أوالد المشركٌن، حدٌث رلم 4ٕ، كتاب الجنابز، باب 2ٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .2ٕ٘ٙ[ ٕٕ] 5٘٘ٙ: معنى كل مولود ٌولد على الفطرة...، حدٌث رلم ٙالمدر، باب 

 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .4٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)



ٕٕ٘ 

 

 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وحكم علٌهم بالخلود فً النار لكفرهم"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان، وأنه تحصل به والٌة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } هللا ولً الذٌن  - ٔ
 آمنوا{.
أي أنه سبحانه وتعالى ٌتولى عباده؛ ووالٌته نوعان؛ األول:  إثبات الوالٌة هلل عز وجل؛ ومنها: - ٕ

الوالٌة العامة؛ بمعنى أن ٌتولى شإون عباده؛ وهذه ال تختص بالمإمنٌن، كما لال تعالى: }وردوا إلى هللا 
الثانً: والٌة خاصة [ ٌعنً الكافرٌن؛ والنوع ٖٓموالهم الحك وضل عنهم ما كانوا ٌفترون{ ]ٌونس: 

[ ، وكما فً ٔٔبالمإمنٌن ، كموله تعالى: }ذلن بؤن هللا مولى الذٌن آمنوا وأن الكافرٌن ال مولى لهم{ ]دمحم: 
لوله تعالى: } هللا ولً الذٌن آمنوا {؛ وممتضى النوع األول أن هلل تعالى كمال السلطان، والتدبٌر فً جمٌع 

 ، والرحمة، والتوفٌك.خلمه؛ وممتضى النوع الثانً: الرأفة
ومن فوابد اآلٌة: أن من ثمرات اإلٌمان هداٌة هللا للمإمن؛ لموله تعالى: } ٌخرجهم من الظلمات إلى  - ٖ

 النور {.
 ومنها: أن الكافرٌن أولٌاإهم الطواؼٌت سواء كانوا متبوعٌن، أو معبودٌن، أو مطاعٌن. - ٗ
ٌإخذ من المنطوق، والمفهوم؛ فالمفهوم فً لوله تعالى: ومنها: براءة هللا عز وجل من الذٌن كفروا؛  - ٘

} هللا ولً الذٌن آمنوا { فمفهومه: ال الذٌن كفروا؛ المنطوق من لوله تعالى: } والذٌن كفروا أولٌاإهم 
 الطاؼوت{؛ وهذا ممابل لموله تعالى: } هللا ولً الذٌن آمنوا {.

والعٌاذ باهلل؛ لموله تعالى: } ٌخرجونهم من  - إلى الضبلل ومنها: سوء ثمرات الكفر، وأنه ٌهدي - ٙ
النور إلى الظلمات {؛ وهذا اإلخراج ٌشمل ما كان إخراجاً بعد الولوع فً الظلمات، وما كان صدًّا عن النور؛ 

 وعلى الثانً ٌكون المراد بإخراجهم من الظلمات: استمرارهم على الظلمات.
عالى: } ولً الذٌن آمنوا والذٌن كفروا... { إلخ؛ ولكن هل ومنها: أن الكفر ممابل اإلٌمان؛ لموله ت - 5

معنى ذلن أنه ال ٌجتمع معه؟ الجواب أنه لد ٌجتمع معه على المول الراجح الذي هو مذهب أهل السنة، 
 تعالى: لمول هللا ؛ وهذا الكفر ال ٌرفع اإلٌمان(ٖ)«سباب المسلم فسوق، ولتاله كفر»والجماعة؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

[ إلى لوله تعالى: }إنما المإمنون إخوة 4}وإن طابفتان من المإمنٌن التتلوا فؤصلحوا بٌنهما...{ ]الحجرات: 
[ ؛ فؤثبت األخوة اإلٌمانٌة مع االلتتال الذي لال عنه النبً صلى هللا ٓٔفؤصلحوا بٌن أخوٌكم{ ]الحجرات: 

وهو  -وهو من خصال المنافمٌن؛ وٌكون فٌه حسد  -ه كذب علٌه وسلم: إنه كفر؛ وانظر إلى اإلنسان ٌكون فٌ
وهو من صفات  -وهو من خصال المإمنٌن؛ وٌكون فٌه إٌثار  -من خصال الٌهود؛ وٌكون فٌه صدق 

 ال ٌمكن أن ٌجامع اإلٌمان. -وهو الذي ٌخرج من اإلسبلم  -المإمنٌن أٌضاً؛ لكن الكفر المطلك 
لموله تعالى: } أولبن أصحاب النار {؛ والنار موجودة اآلن؛ لموله  اآلٌة: إثبات النار؛ ومن فوابد - 2

[ ؛ فمال تعالى: }أعدت{ بلفظ الماضً؛ واإلعداد ٖٔٔتعالى: }واتموا النار التً أعدت للكافرٌن{ ]آل عمران: 
النار، ورأى فٌها هو التهٌبة؛ وثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼٌر حدٌث أنه رآها: ففً صبلة الكسوؾ عرضت علٌه 

ًّ ٌجر لصبه فً النار ؛ (ٕ)؛ ورأى المرأة التً تعذب فً هرة؛ ورأى صاحب المحجن ٌعذب(ٔ)عمرو بن لُح

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)

، وأخرجه مسلم 2ٗ: خوؾ المإمن من أن ٌحبط عمله وهو ال ٌشعر، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .ٗٙ[ ٙٔٔ] ٕٕٔ: )سباب المسلم فسوق ولتاله كفر(، حدٌث رلم : بٌان لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص2ٕ، كتاب اإلٌمان، باب 4ٔٙص

: النار ٖٔ، كتاب الجنة، باب 5ٖٔٔ؛ ومسلماً صٕٖٔ٘: لصة خزاعة، حدٌث رلم 4، كتاب المنالب، باب 25ٕراجع البخاري ص (ٔ)
 .2ٖ٘ٙ[ ٓ٘] 5ٔ4ٌٕدخلها الجبارون، والجنة ٌدخلها الضعفاء، حدٌث رلم 

 ٕٕٓٔ: ما عرض على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صبلة الكسوؾ من أمر الجنة والنار، حدٌث رلم ٖكتاب الكسوؾ، باب ، 2ٕٓراجع مسلماً ص (ٕ)
[ٔٓ ]4ٓٗ. 



ٕٖ٘ 

 

المهم أن النار موجودة أبدٌة؛ ولٌست أزلٌة؛ ألنها مخلولة بعد أن لم تكن؛ ولكنها أبدٌة ال تفنى: لال تعالى: 
وتوا وال ٌخفؾ عنهم من عذابها كذلن نجزي كل كفور{ }والذٌن كفروا لهم نار جهنم ال ٌمضى علٌهم فٌم

إنها »[ ؛ وذكر تؤبٌد أهلها فً ثبلثة مواضع من المرآن؛ وبهذا ٌعرؾ بطبلن لول من ٌمول: ٖٙ]فاطر: 
 ؛ وأنه لول باطل مخالؾ لؤلدلة الشرعٌة.«تفنى

{؛ والصاحب للشًء: ومنها: أن الكافرٌن مخلدون فً النار؛ لموله تعالى: } أولبن أصحاب النار  - 4
 المبلزم له.

ومنها: أن الخلود خاص بالكافرٌن؛ وأن من ٌدخل النار من المإمنٌن ال ٌخلّد؛ لموله تعالى: } هم  - ٓٔ
 فٌها خالدون {؛ ٌعنً: دون ؼٌرهم.

 المرآن
ُ اْلُمْلَن إِذْ  لَاَل إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذع يُْحيِي َويُِميُت لَاَل أَنَا  }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذع َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

َ يَؤْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُهِ  ُ ََل أُْحيِي َوأُِميُت لَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ َّللاَّ َت الَِّذع َكفََر َوَّللاَّ
 [2ٕ٘({ ]البمرة : 2ٕ٘) يَْهِدع اْلمَْوَم الظَّاِلِمينَ 

 التفسٌر:
أعجب ِمن حال هذا الذي جادل إبراهٌم علٌه السبلم فً توحٌد هللا تعالى  -أٌها الرسول-هل رأٌت 

وربوبٌته؛ ألن هللا أعطاه الُمْلن فتجبَّر وسؤل إبراهٌَم: َمن ربُّن؟ فمال علٌه السبلم: ربً الذي ٌحًٌ الخبلبك 
فهو المتفرد باإلحٌاء واإلماتة، لال: أنا أحًٌ وأمٌت، أي ألتل َمن أردُت لَتْلَه،  فتحٌا، وٌسلبها الحٌاة فتموت،

وأستبمً َمن أردت استبماءه، فمال له إبراهٌم: إن هللا الذي أعبده ٌؤتً بالشمس من المشرق، فهل تستطٌع تؽٌٌر 
عت حجته، شؤنه شؤن الظالمٌن ال هذه السُّنَّة اإللهٌة بؤن تجعلها تؤتً من المؽرب؛ فتحٌَّر هذا الكافر وانمط

 ٌهدٌهم هللا إلى الحك والصواب.
 .(ٔ)لال الشوكانً:" فً هذه اآلٌة استشهاد على ما تمدم ذكره من أن الكفرة أولٌاإهم الطاؼوت"

خبر الذي   [، أي: هل انتهى إلٌن ٌا دمحم2ٕ٘لوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهٌَم فً َربِِّه{]البمرة:
 .(ٕ)خاصم إبراهٌم

، (2)وابن إسحاق (5)، وابن زٌد(ٙ)، والسدي(٘)، والربٌع(ٗ)، ولتادة(ٖ)لٌل:"هو نمرود بن كنعان". لاله مجاهد
 . وبه لال جمهول المفسرٌن.(ٓٔ)، وابن جرٌج(4)وزٌد بن أسلم

 .(ٔٔ)ٌة ؟"لال البؽوي: "وهو أول من وضع التاج على رأسه ، وتجبر فً األرض وادعى الربوب
لال الشوكانً: " وهمزة االستفهام إلنكار النفً والتمرٌر المنفً أي ألم ٌنته علمن أو نظرن إلى هذا الذي 

 .(ٕٔ)صدرت منه المحاجة"

                                                           
 .55ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .4ٕٗ/٘، وتفسٌر الطبري: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٙٗ٘(، و)2ٖٙ٘( و)2ٕٙ٘( و)2ٙٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙٙ٘( و)2ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .55ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ)



ٕ٘ٗ 

 

لال المرطبً:" }أَلَْم تََر{: هذه ألؾ التولٌؾ ، وفً الكبلم معنى التعجب ، أي اعجبوا له، ولال الفراء : 
 .(ٔ)أي هل رأٌت الذي حاج إبراهٌم""ألم تر" بمعنى هل رأٌت ، 

 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" }ألم تر{ ٌحتمل األمرٌن؛ ٌعنً: ألم تنظر ٌا دمحم، أو: ألم تنظر أٌها المخاطب"
لال ابن عطٌة:" وهً رإٌة الملب.. والضمٌر فً }َربِِّه{ ٌحتمل أن ٌعود على إبراهٌم علٌه السبلم، 

{"وٌحتمل أن ٌعود على }الَِّذي   .(ٖ)َحاجَّ
 .(ٗ)لال الماوردي: "هو النمرود بن كنعان ، وهو أول من تجبّر فً األرض واّدعى الربوبٌة"

هً الدلٌل، والبرهان، و}فً « الحجة»أي ناظره، وأدلى كل واحد بحجته؛ و « حاجه»لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(٘)ربه{، أي فً وجوده، وفً ألوهٌته"

، " والجمهور بتحرٌكها ، وحذفت الٌاء (ٙ)طالب )ألم تر( بجزم الراء"لال ابن عطٌة:" ولرأ علً بن أبً 
 .(5)للجزم"

 .(2)فً ثبلث مرات؛ وفٌها لراءتان: }إبراهٌم{ ، و }إبراهام{ ؛ وهما سبعٌتان« إبراهٌم»وفً اآلٌة ذكر 
 .الملن (4)[،" أي: ألن آتاه هللا"2ٕ٘لوله تعالى: }أَْن َءاتَاهُ هللاُ اْلُمْلَن{]البمرة:

 .(ٓٔ)لال البؽوي: " أي ألن آتاه هللا الملن، فطؽى أي كانت تلن المحاجة من بطر الملن وطؽٌانه"
، على معنى أن إٌتاء الملن أبطره وأورثه الكبر (ٔٔ)لال الشوكانً:" أي ألن آتاه هللا، أو من أجل أن آتاه هللا

ر موضع ما ٌجب علٌه من الشكر كما والعتو فحاج لذلن أو على أنه وضع المحاجة التً هً ألبح وجوه الكف
 .(ٕٔ)ٌمال عادٌتنى ألنً أحسنت إلٌن أو ولت أن آتاه هللا الملن"
 .(ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أنه حاج إبراهٌم لكونه أُعطً ُملكا"

لال المراؼً:" أي إن الذي أورثه الكبر والبطر ، وحمله على اإلسراؾ فى الؽرور واإلعجاب بمدرته 
 .(ٗٔ)هو إٌتاء َّللّا إٌاه الملن" -حتى حاّج إبراهٌم 

: "وفً إشعاره أن الملن ببلء وفتنة على من أوتٌه" ًّ  .(٘ٔ)لال الحرال
لال الماسمً:" ٌعنً أن إٌتاء الملن أبطره وأورثه الكبر. فحاج لذلن، أو حاجه ألجله، وضعا للمحاجة 

فبلن ألنً أحسنت إلٌه، ترٌد أنه التً هً ألبح وجوه الكفر موضع ما ٌجب علٌه الشكر، كما ٌمال: عادانً 
بُوَن{  عكس ما كان ٌجب علٌه من المواالة ألجل اإلحسان. ونحوه لوله تعالى: }َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ

 .(ٙٔ)["2ٕ]الوالعة: 

                                                           
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .52ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٗ)
 .52ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .25ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .52ٕ/ٖعثٌمٌن:  ( انظر: تفسٌر ابن2)
 .4ٙٔ/ٕ، وتفسٌر الماسمً: 2ٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .25ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .55ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ)
 .52ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .4ٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗٔ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘ٔ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)



ٕ٘٘ 

 

ً  -فً لوله تعالى: }الملن{ الظاهر أنها الستؽراق الكمال « أل»لال ابن عثٌمٌن:" و  ً تاما ال أي ملكا
ٌنازعه أحد فً مملكته؛ ألن هللا لم ٌعطه ملن السموات، واألرض؛ بل وال ملن جمٌع األرض؛ وبهذا نعرؾ 

نظراً؛ ولم  - (ٔ)اثنان مإمنان؛ واثنان كافران -أن فٌما ذُكر عن بعض التابعٌن من أنه ملن األرض أربعة 
ضاً لبعض؛ وهللا عز وجل ٌمول: }ولوال دفع هللا ٌَُملِّن هللا جمٌع األرض ألّي واحد من البشر؛ ولكن ٌَُملِّن بع

[ ؛ أما أن ٌَمِلن واحد من البشر جمٌع األرض فهذا ٕٔ٘الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض{ ]البمرة: 
 .(ٕ)مستحٌل فً سنة هللا عز وجل فٌما نعلم"

 :(ٖ)وجهٌن[، 2ٕ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }أَْن َءاتَاهُ هللاُ اْلُمْلَن{]البمرة:
، (ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ)أحدهما : هو النمرود، لما أوتً الملن حاجَّ فً هللا تعالى ، وهو لاله مجاهد

، وبه (ٖٔ)، وابن عباس(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)، وابن جرٌج(ٓٔ)، وزٌد بن أسلم(4)وابن إسحاق (2)، وابن زٌد(5)والسدي
 .(ٗٔ)لال جمهور المفسرٌن

 .(ٙٔ)، والمهدوي(٘ٔ)إبراهٌم لما آتاه هللا الملن حاّجه النمرود ، لاله أبو حذٌفةوالثانً : ولٌل: هو 
 .(5ٔ)واحتجوا، بؤن" هللا تعالى ال ٌإتً الملن الكفرة ، ألن ذلن مفسدة ٌنزه هللا تعالى عنها"

ل لال ابن عطٌة: " لال المهدوي: ٌحتمل أن ٌعود الضمٌر على إبراهٌم أن آتاه ملن النبوءة، وهذا تحام
 .(2ٔ)من التؤوٌل"

والراجح هو لول الجمهور، ألن " السلطان من األؼراض الدنٌوٌة ، كالمال ، والجاه ، واألوالد ، وذلن 
 .(4ٔ)مما ٌإتً المإمن والكافر امتحانا واختباراً"

 لال الراؼب: " إن لٌل : ألٌس للت : إن الملن اسم لما فٌه العدالة ، فكٌؾ ٌصح أن ٌمال ذلن لما ٌتوارد
 للكافر ؟

لٌل : إن الملن الحمٌمً الذي ٌجوز لئلنسان المتسمً به هو ذان لكن الناس ٌستعملونه فٌمن ٌتسلط على 
الناس على أي وجه كان فتسمٌة هللا تعالً إٌاه بذلن إنما هو على زعمه ، وزعم أتباعه ، كموله : }ذُْق إِنََّن 

 .(ٕٓ)لحمٌمة لكن على ما كان ٌتسمى به"أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَكِرٌُم{ فسماه عزٌزاً ال با

                                                           
 .ٖٖٗ/٘(:ص25ٖ٘أخرجه الطبري)( ٔ)
 .54ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٙٗ٘(، و)2ٖٙ٘( و)2ٕٙ٘( و)2ٙٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙٙ٘( و)2ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ/٘:ص(2ٙ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٔٗ/٘(:ص2ٙ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص25ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . 4ٕٖ/ٔ( نمبل عن النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٕ٘/ٕ( الدر المنثور: ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .4ٕٖ/ٔالنكت والعٌون: (نمبل عن ٘ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 4ٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٕٓ)
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 :(ٔ)وفً المحاّجة وجهان محتمبلن
 أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها .

 والثانً : أنه االعتراض على الحجة بما ٌبطلها.
 :(ٕ)واختلفوا فً ولت هذه المناظرة، على لولٌن

علٌه  -بالنار. فمال إلبراهٌماألول: لال مماتل : "حٌن كسر األصنام سجنه نمروذ ثم أخرجه لٌحرله 
ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{، وإٌاه أعبد ومنه أسؤل"-السبلم  .(ٖ):من ربن } إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ

الثانً: ولٌل: "أن هذه المناظرة كانت بٌن إبراهٌم ونمروذ بعد خروج إبراهٌم من النار، ولم ٌكن اجتمع 
 ،(٘)، لاله السدي(ٗ)بٌنهما هذه المناظرة"بالملن إال فً ذلن الٌوم فجرت 

 .(ٙ)[، "أي حٌن لال له إِبراهٌم مستدالً على وجود هللا"2ٕ٘لوله تعالى:}إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم{]البمرة:
 .(5)لال الماسمً:أي :"حٌن سؤله من ربن الذي تدعونا إلٌه"

لوله }أن آتاه هللا الملن{، على الوجه  لال الشوكانً: لوله"}إذ لال إبراهٌم{ هو ظرؾ لحاج ،ولٌل بدل من
 .(2)األخٌر وهو بعٌد"

ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{]البمرة:  .(4)[،" ٌعنً:" "ربً الذي بٌده الحٌاة والموت"2ٕ٘لوله تعالى:}َربِّ
 .(ٓٔ)لال الطبري: ٌحًٌ من ٌشاء وٌمٌت من أراد بعد اإلحٌاء"

 .(ٔٔ)ٌاة والموت فً األجساد فهو وحده ربُّ العالمٌن"لال الصابونً: "إِن ربً هو الذي ٌخلك الح
 .(ٕٔ)لال الماسمً: "أي بنفخ الروح فً الجسم وإخراجها منه"

لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌجعل الجماد حٌاً؛ وٌمٌت ما كان حٌاً، فبٌنما نرى اإلنسان لٌس شٌباً مذكوراً إذا به 
[ ٔنسان حٌن من الدهر لم ٌكن شٌباً مذكوراً{ ]اإلنسان: ٌكون شٌباً مذكوراً، كما لال تعالى: }هل أتى على اإل

 .(ٖٔ)؛ ثم ٌبمى فً األرض؛ ثم ٌُعَدم وٌَفنى"
لال الماوردي:" ٌرٌد أنه ٌحًٌ من وجب علٌه المتل بالتخلٌة واالستبماء ، وٌمٌت بؤن ٌمتل من ؼٌر سبب 

 .(ٗٔ)ٌوجب المتل ، فعارض اللفظ بمثله ، وعدل عن اختبلؾ الفعلٌن فً علتهما"
لال ابن كثٌر: " أي : الدلٌل على وجوده حدوث هذه األشٌاء المشاهدة بعد عدمها ، وعدمها بعد وجودها. 
وهذا دلٌل على وجود الفاعل المختار ضرورة ؛ ألنها لم تحدث بنفسها فبل بد لها من موجد أوجدها وهو الرب 

 .(٘ٔ)الذي أدعو إلى عبادته وحده ال شرٌن له"

                                                           
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: ( ٖ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .25ٙ/ ٖ. ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره:42ٗ/ٕ(:صٖٕٙٙ(  أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 . 55ٕ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 . ٖٖٓ/ٔ( النكت والعٌون:ٗٔ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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الخالك المالن المدبر؛ وهذه األوصاؾ ال تثبت على الكمال، والشمول « الرب»ومعنى  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٔ)إال هلل عز وجل"

ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{، بإسكان الٌاء وكذلن: }حرم ربً الفواحش{]األعراؾ: [، و}عن ٖٖولرأ حمزة }َربِّ
[، ٖٓ[، و}آتانً الكتاب{]مرٌم:ٖٔبراهٌم:[، و}لل لعبادي الذٌن{]إٙٗٔآٌاتً الذٌن ٌتكبرون{]األعراؾ:

[، و}مسنً ٖٔ[، و}عبادي الشكور{]سبؤن٘ٓٔ[، و}عبادي الصالحون{]األنبٌاء:2ٖو}مسنً الضر{]االنبٌاء:
[، أسكن الٌاء فٌهن حمزة ، 2ٕ[، و}إن أهلكنً هللا{]الملن:2ٖ[، و}إن أرادنً هللا{]الزمر:ٔٗالشٌطان{[ص:

 .(ٕ)عبادي الذٌن آمنوا{ وابن عامر }آٌاتً الذٌن{ وفتحها اآلخرونووافك ابن عامر والكسابً فً }ل
 .(ٖ)[، أي: لال: "وأنا أٌضاً أحًٌ وأمٌت"2ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل : أَنَا أُْحًٌ َوأُِمٌُت{]البمرة:

 .(ٗ)لال الماسمً:" أي بالمتل والعفو عنه"
 .(٘)وأترن من شبت" وعن عكرمة فً لوله: "}أنا أحًٌ وأمٌت{، ٌمول: أنا ألتل من شبت،

لال الشوكانً: " فكان هذا جوابا أحمك ال ٌصح نصبه فً ممابلة حجة إبراهٌم ألنه أراد ؼٌر ما أراده 
الكافر فلو لال له ربه الذي ٌخلك الحٌاة والموت فً األجساد فهل تمدر على ذلن لبهت الذي كفر بادئ بدء 

 .(ٙ)ا لخناله وإرساال لعنان المناظرة"وفً أول وهلة ولكنه انتمل معه إلى حجة أخرى تنفٌس
لال المراؼً: " أي أنا أحٌى من حكم علٌه باإلعدام بالعفو عنه ، وأمٌت من شبت إماتته باألمر بمتله، 
وهذا اإلنكار من ذلن الملن الجبار ٌدل على أنه لم ٌفهم لول إبراهٌم صلى َّللّا علٌه وسلم ، فإن الحٌاة فً 

وفً  -ة فً جمٌع العوالم الحٌة من نبات وحٌوان وؼٌرها ، وإزالة الحٌاة بالموت جوابه بمعنى إنشاء الحٌا
 .(5)جواب نمروذ بمعنى أنه ٌكون سببا فً اإلحٌاء واإلماتة"

 [، فٌه وجهان:2ٕ٘ولوله تعالى:} أَنَا أُْحًٌ َوأُِمٌُت{]البمرة:
ن فمتل أحدهما واستحٌا اآلخر فجعل األول: أنه لال ذلن تلبٌسا، فمال أكثر المفسرٌن : دعا نمرود برجلٌ

ترن المتل إحٌاء له ، فانتمل إبراهٌم إلى حجة أخرى ، ال عجزا ، فإن حجته كانت الزمة ألنه أراد باإلحٌاء 
 . (2)إحٌاء المٌت فكان له أن ٌمول : فؤحً من أمت إن كنت صادلا فانتمل إلى حجة أخرى أوضح من األولى

، ودمحم (ٗٔ)، وابن جرٌج(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، وزٌد بن أسلم(ٓٔ)، ومجاهد(4)روي ذلن عن لتادة
 . (٘ٔ)بن إسحاق

لال ابن عثٌمٌن:" والحمٌمة أنه ما أحٌا، وال أمات هنا؛ وإنما فعل ما ٌكون به الموت فً دعوى اإلماتة؛ 
 .(ٔ)واستبمى ما كان حٌاً فً دعواه اإلحٌاء؛ فلم ٌوِجد حٌاة من عنده"

                                                           
 .54ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .44ٗ/ٕ(:ص5ٕٗٙابن أبً حاتم)( أخرجه ٘)
 .55ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .45ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:5)
 .ٖٙٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٕٖٗ/٘(انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٖٗ/٘(:ص25ٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٗٗ/٘:ص2٘()25ٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٖٗ/٘(:ص25ٙ٘( و)25٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/٘(:ص255٘ر: تفسٌر الطبري)(انظٕٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص252٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص254٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص22ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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بل لال ذلن مكابرة؛ ٌعنً: "هو ٌعلم أنه ال ٌحًٌ، وال ٌمٌت؛ كؤنه ٌمول إلبراهٌم: إذا كان الثانً: ولٌل: 
فَِإنَّ  ربن ٌحًٌ وٌمٌت فؤنا أحًٌ، وأمٌت؛ ثم إن إبراهٌم علٌه السبلم انتمل إلى أمر ال ٌمكن الجدال فٌه، فمال:}

َ يَؤْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن   .(ٕ)["2ٕ٘{ ]البمرة:اْلَمْؽِربِ َّللاَّ
؛ ألنه لٌس جوابًا لما لال  (ٖ)أنه ما أراد هذا -وهللا أعلم  -لال ابن كثٌر ردا على المول األول: " والظاهر 

إبراهٌم وال فً معناه ؛ ألنه ؼٌر مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن ٌَّدعً لنفسه هذا الممام عناًدا ومكابرة 
لذلن وأنه هو الذي ٌحًٌ وٌمٌت ، كما التدى به فرعون فً لوله : } َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه  وٌوهم أنه الفاعل

ٌِْري {" َؼ
(ٗ) . 

لرأ جمهور المراء }أنا أحًٌ{، بطرح )األلؾ( التً بعد )النون( من: }أنا{ فً الوصل، إذا تلتها ألؾ 
 :(٘)ً لول األعشىمفتوحة أو مضمومة، وأثبتها نافع وابن أبً أوٌس، كما ف

 فكٌؾ أنا وانتحالً المواؾ      ي بعد المشٌب كفى ذان عارا
 :(ٙ)ومنه لول الشاعر

 أنا شٌخ العشٌرة فاعرفونً         حمٌدا لد تذّرٌت الّسناما
 .(5)فولفوا جمٌعا باأللؾ

إذا لمٌتها همزة لال أحمد بن موسى: " فإّن ورشا وأبا بكر بن أبً أوٌس ولالون رووا: إثباتها فً الوصل 
[ فإنه ٘ٔ[ إاّل فً لوله: إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذٌٌر ُمبٌٌِن ]الشعراء/ 4ٙفً كل المرآن مثل: أَنَا أُْحًٌِ وأَنَا أَُخوَن، ]ٌوسؾ/ 

ٌطرحها فً هذا الموضع مثل سابر المّراء، وتابع أصحابه فً حذفها عند ؼٌر همزة، ولم ٌختلفوا فً حذفها، 
ُ َربًِّ ]الكهؾ/  إذا لم تلمها همزة  .(2)["2ٖإال فً لوله: لِكنَّا ُهَو َّللاَّ

لال أبو علً الفارسً:" المول فً }أَنَا{ أنّه ضمٌر المتكلم، واالسم: الهمزة والنون، فؤما األلؾ فإنّما تلحمها 
مة التً هً فً الولؾ، كما تلحك الهاء له فً نحو: مسلمونه، فكما أّن الهاء التً تلحك للولؾ، إذا اتصلت الكل

فٌها بشًء؛ سمطت، كذلن هذه األلؾ تسمط فً الوصل، واأللؾ فً لولهم: أنا، مثل التً فً: حٌّهبل، فً أنها 
للولؾ، فإذا اتصلت الكلمة التً هً فٌها بشًء، سمطت، ألن ما ٌتصل به ٌموم ممامه. مثل همزة الوصل فً 

ما أّن هذه الهمزة إذا اتّصلت الكلمة التً هً فٌها ابن واسم وانطبلق، واستخراج. فك«: ٖ»االبتداء، فً نحو 
بشًء سمطت، ولم تثبت، ألن ما ٌتّصل به ٌتوّصل به إلى النطك بما بعد الهمزة، فبل تثبت الهمزة لذلن؛ كذلن 

                                                                                                                                                                                             
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 ( أي: لم ٌملها تلبٌسا.ٖ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 . ورواٌته فٌه:ٖ٘ (دٌوانه٘)

 فما أنا أم ما انتحالً الموا ... ؾ بعد المشٌب كفى ذان عاراً 
، وأورده المبرد شاهداً على إثبات ألؾ أنا فً الوصل ضرورة ثم لال: والرواٌة الجٌدة: فكٌؾ ٌكون 22ٕ/ ٕوذكره أبو حٌان فً البحر 

 (.2ٖٗ/ ٔانتحال الموافً بعد .... )الكامل 
 نفسه ما اتهم به عند الممدوح من أنه ٌسطو على شعر ؼٌره وٌنتحله لنفسه.والمعنى: ٌنفً عن 

وشرح  4ٖٓ/ ٕوالخزانة  4ٖ/ ٖوابن ٌعٌش « سٌؾ العشٌرة ... حمٌداً »وفٌه:  ٓٔ/ ٔ( البٌت لحمٌد بن بحدل الكلبً، انظر المنصؾ ٙ)
 ٖٖٔ، والصحاح أنن. وفً األساس )ذرى( ونسبه لحمٌد، وعنه أثبته العبلمة المٌمنً فً دٌوان حمٌد بن ثور ص ٖٕٕ/ ٗشواهد الشافٌة 

س )ذرى( لحمٌد، كذا ببل نسبة والصواب ما تمدم، وجعله ابن عصفور من الضرابر فمال: ومنها إثبات ألؾ أنا فً مع التحفظ فمال: األسا
 (. ٓ٘ - 4ٗالوصل إجراء لها مجرى الولؾ، وأنشد بٌت األعشى السابك، وبٌت حمٌد هذا )انظر الضرابر ص 

 .ٖٙٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 55ٕ/ٔ(انظر: فتح المدٌر: 5)
 .4ٖ٘/ٕ، وانظر: الحجة للمراء السبعة:22ٔفً المراءات: ( السبعة 2)
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األلؾ فً أَنَا والهاء إذا اتصلت الكلم التً هما فٌها بشًء، سمطتا ولم ٌجز إثباتهما، كما لم تثبت به همزة 
 .(ٔ)، ألن الهمزة فً هذا الّطرؾ، مثل األلؾ والهاء فً هذا الطرؾ"الوصل

[، أي: " 2ٕ٘ولوله تعالى:}لَاَل إِْبَراِهٌُم فإنَّ هللاَ ٌَؤْتً بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمؽِرِب {]البمرة:
 .(ٕ)من مؽربها!" -ادلا أنن إله إن كنت ص -فإن هللا الذي هو ربً ٌؤتً بالشمس من مشرلها ، فؤت بها 

لال الماسمً:" أي إذا كنت كما تدعً من أنن تحًٌ وتمٌت فالذي ٌحًٌ وٌمٌت هو الذي ٌتصرؾ فً 
الوجود، فً خلك ذواته وتسخٌر كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل ٌوم من المشرق، فإن كنت إلها كما 

 .(ٖ)ادعٌت فؤت بها من المؽرب"
أي إِذا كنت تدعً األلوهٌة وأنن تحًٌ وتمٌت كما ٌفعل رب العالمٌن هلالج لج فهذه الشمس لال الصابونً:" 

 .(ٗ)تطلع كل ٌوم من المشرق بؤمر هللا ومشٌبته فؤطلعها من المؽرب بمدرتن وسلطانن ولو مرة واحدة"
شمس من لال المراؼً:" أي إن ربً الذي ٌعطى الحٌاة وٌسلبها بمدرته وإرادته ، هو الذي ٌطلع ال

المشرق ، فهو المكّون لهذه الكابنات على ذلن النظام البدٌع ، والسنن الحكٌمة التً نشاهدها ، فإن كنت 
تستطٌع أن تفعل كما ٌفعل ، فؽٌّر لنا شٌبا من هذه النظم ، فالشمس تطلع من المشرق فحّولها وابت بها من 

 .(٘)المؽرب"
ا أهل تنجٌم ، وحركة الكواكب من المؽرب إلى المشرق لال النسفً:" كلمه من وجه ال ٌعاند ، وكانو

معلومة لهم ، والحركة الشرلٌة المحسوسة لنا لسرٌة كتحرٌن الماء النمل على الرحى إلى ؼٌر جهة حركة 
 .(ٙ)النمل فمال : إن ربً ٌحرن الشمس لسراً على ؼٌر حركتها ، فإن كنت رباً فحركها بحركتها فهو أهون"

فإن لٌل : فَِلَم َعَدل إبراهٌم عن نصرة حجته األولى إلى ؼٌرها ، وهذا ٌضعؾ الحجة وال ٌلٌك باألنبٌاء ؟ 
 :(5)ففٌه جوابان 

أحدهما : أنه لد ظهر من فساد معارضته ما لم ٌحتج معه إلى نصرة حجته ثم أتبع ذلن بؽٌره تؤكٌداً علٌه 
 فً الحجة .

تلن الحجة إشؽاب منه بما عارضها به من الشبهة أحب أنه ٌحتج علٌه  والجواب الثانً : أنه لّما كان فً
 بما ال إشؽاب فٌه ، لطعاً له واستظهاراً علٌه.

لال الشوكانً: " لكون لهذه الحجة ال تجري فٌها المؽالطة ال ٌتٌسر للكافر أن ٌخرج عنها بمخرج مكابرة 
 .(2)ومشاؼبة"

لبٌس والتموٌه على الرعاع، وكان بطبلن جوابه من الجبلء لال الماسمً:" ولما سلن الطاؼٌة مسلن الت
والظهور بحٌث ال ٌخفى على أحد، والتصدي إلبطاله من لبٌل السعً فً تحصٌل الحاصل، انتمل إبراهٌم 
علٌه السبلم، إرساال لعنان المناظرة معه، إلى حجة أخرى ال تجري فٌها المؽالطة وال ٌتٌسر للطاؼٌة أن 

 .(4)مكابرة أو مشاؼبة أو تلبٌس على العوام"ٌخرج عنها بمخرج 

                                                           
 .ٖٓٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . 45ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 .55ٕ/ٔتؤوٌل: ( محاسن ال2)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)



ٕٙٓ 

 

ولال ابن كثٌر: ولٌل: " أن عدول إبراهٌم عن الممام األول إلى الممام الثانً، انتمال من دلٌل إلى أوضح 
منه ، ومنهم من لد ٌطلك عبارة ردٌة، ولٌس كما لالوه بل الممام األول ٌكون كالممدمة للثانً وٌُبٌَّن بطبلن ما 

 .(ٔ)فً األول والثانً ، وهلل الحمد والمنة" ادعاه نمروذ
 لال : }فإنَّ هللاَ ٌَؤْتً بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمؽِرِب{ فإن لٌل فََهبلَّ عارضه النمرود بؤن لال : 

 :(ٕ)فلٌؤت بها ربن من المؽرب ؟ ففٌه جوابان
 أحدهما : أن هللا خذله بالصرؾ عن هذه الشبهة.

والجواب الثانً : ولٌل: إنما لم ٌمله ألنه خاؾ أن لو سؤل ذلن دعا إبراهٌم ربه فكان زٌادة فً فضٌحته 
 وانمطاعه.

لال البؽوي: " والصحٌح أن هللا صرفه عن تلن المعارضة إظهارا للحجة علٌه أو معجزة إلبراهٌم علٌه 
 .(ٖ)السبلم"

 .(ٗ)[، أي: " أي تحٌر ودهش وانمطعت حجته"2ٕ٘لوله تعالى: }فَبُِهَت الَِّذي َكفََر{]البمرة:
 .(٘)لال سفٌان: "فسكت، فلم ٌجبه بشًء"

 .(ٙ)ولال ابن إسحاق:" ولعت علٌه الحجة ٌعنً: نمروذ"
 .(5)لال ابن كثٌر: أي" خرس فبل ٌتكلم ، ولامت علٌه الحجة"

ٌمدر على المكابرة فً هذا لال الماسمً:" تحٌّر ودهش وؼلب بالحجة، لما علم عجزه وانمطاعه وأنه ال 
 .(2)الممام"

 .(4)لال المراؼً:" أي فدهش ولم ٌجد جوابا ، وكؤنما ألممه حجرا"
 .(ٓٔ)لال الحافظ ابن كثٌر: " أي: ذهبت حجته"

 .(ٔٔ)لال الصابونً:" أي أُخرس ذلن الفاجر بالحجة الماطعة، وأصبح مبهوتاً دهشاً ال ٌستطٌع الجواب"
تحٌر، واندهش، ولم ٌحِر جواباً؛ فؽلب إبراهٌم الذي كفر؛ ألن ولوؾ الخصم فً لال ابن عثٌمٌن:" أي 

 .(ٕٔ)المناظرة عجز"
لال ابن عاشور:" و }بهت{، فعل مبنً للمجهول ٌمال بهته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز أو 

 :(ٔ)عروة العذري[ ولال ٓٗفاجؤه بما لم ٌعرؾ دفعه لال تعالى: بل تؤتٌهم بؽتة فتبهتهم ]األنبٌاء: 

                                                           
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .5ٖٔ-ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .44ٗ/ٕ(:ص4ٖٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .44ٗ/ٕ(:صٕٓٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .2ٙٙ/ٌٔر ابن كثٌر: ( تفس5)
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .45ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 4)
، وأصل البهت: التَّحٌُر والدهشة، والمعنى: أنه انمطع وسكت متحٌراً؛ لذهاب حجته وبطبلنها. انظر: معجم مماٌٌس اللؽة 4٘( الهدي: ٓٔ)

، تفسٌر ٖٔٗ/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 54/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٗٗ/ٔ، الصحاح للجوهري: 5ٖٓ/ٔالبن فارس: 
، 24ٕ/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٘٘ٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ٕٖٗ/٘، جامع البٌان للطبري: 4ٗة: ؼرٌب المرآن البن لتٌب

، الدرر المبثثة ٕٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 2ٕ٘/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 4ٕ/5، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٙالمفردات للراؼب: 
 . ٕ٘فً الؽرر المثلثة للفٌروزآبادي: 

 .4ٗٔ/ٔلتفاسٌر: ( صفوة أٔ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)



ٕٙٔ 

 

 فما هو إال أن أراها فجاءة         فؤبهت حتى ما أكاد أجٌب
 .(ٕ)ومنه البهتان وهو الكذب الفظٌع الذي ٌبهت سامعه"

 :(ٖ)[، فٌه وجهان2ٕ٘ولوله تعالى: }فَبُِهَت الَِّذي َكفََر{]البمرة:
 أحدهما : ٌعنً تحٌّر .

 والثانً : معناه انمطع ، وهو لول أبً عبٌدة .
ولرئ : }فَبََهت الَِّذي َكفََر{، بفتح )الباء( و)الهاء(، بمعنى: أن الملن لد بهت إبراهٌم بشبهته أي سارع 

 بالبهتان .
لال الشوكانً: لال ابن جنً: لرأ أبو حٌوة )فبهت( بفتح الباء وضم الهاء، وهً لؽة فً بهت بكسر 

اء( على معنى: فبهت إبراهٌم الذي كفر، فالذي فً )الهاء(، لال: ولرأ ابن السمٌفع فبهت بفتح )الباء( و)اله
موضع نصب، لال: ولد ٌجوز أن ٌكون )بهت( بفتحهما لؽة فً )بهت(، وحكى أبو الحسن األخفش 

 .(ٗ)لراءة)فبهت(، بكسر )الهاء(، لال: واألكثر بالفتح فً )الهاء("
ه بمعنى سب ولذؾ، وأن نمرود هو لال ابن عطٌة: " ولد تؤول لوم فً لراءة من لرأ فَبُِهَت بفتحهما أن 

 .(٘)الذي سب إبراهٌم حٌن انمطع ولم تكن له حٌلة"
ولال سبحانه}فبهت الذي كفر{، ولم ٌمل: فبهت الذي حاج، إشعار بؤن تلن المحاجة  لال الشوكانً: "

 .(ٙ)كفر"
،" أي: ال ٌلهمهم الحجة والبٌان فً [2ٕ٘لوله تعالى: لوله تعالى:}وهللاُ الَ ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{]البمرة: 

 .(5)ممام المناظرة والبرهان بخبلؾ أولٌابه المتمٌن"
 .(2)لال دمحم بن إسحاق : "أي : ال ٌهدٌهم فً الحجة عند الخصومة ، لما هم علٌه من الضبللة"

 .(4)وعن السدي:" }وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن{ لال: إلى اإلٌمان"
ال ٌهدي أهل الكفر إلى حجة ٌدحضون بها حجة أهل الحك عند المحاجة والمخاصمة لال الطبري:" وهللا 

 .(ٓٔ)، ألن أهل الباطل حججهم داحضة"
لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌلهمهم حجة وال برهانًا بل حجتهم داحضة عند ربهم ، وعلٌهم ؼضب ولهم عذاب 

 .(ٔٔ)شدٌد"
 .(ٕٔ)م"لال الواحدي:" ال ٌجعل جزاءهم على ظلمهم أن ٌهدٌه

                                                                                                                                                                                             
؛ 4ٗ؛ وللمجنون فً دٌوانه ص ٓٓٗ؛ وسمط الآللً ص 2ٕ٘/ ٔ؛ والحماسة الشجرٌة ٕٕ٘(البٌت لكثٌر عزة فً دٌوانه ص ٔ)

؛ ٔٙ٘، ٓٙ٘/ 2؛ ولعروة بن حزام فً خزانة األدب 5ٔ/ ٕ؛ وخزانة األدب ٕٓ٘/ ٗ؛ واألؼانً ٖٕٔولؤلحوص فً ملحك دٌوانه ص 
فجاءة: بؽتة. أبهت: أدهش وأتحٌر، والمعنى: إذا ما لصدت الحبٌبة، لم ٌكن منً إال أن أفاجؤ برإٌتها فٌعمد  .ٕٙٙوالشعر والشعراء ص 

 .الكبلم لسانً، وكؤنً ؼٌر لادر على
 .ٖٗ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .52ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .5ٖٗ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٘)
 .52ٕ/ٔ( الفتح المدٌر: ٙ)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .44ٗ/ٕ(:صٕٓٗٙ، وابن أبً حاتم)2ٖٗ/٘(:ص22ٔ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)2)
 .ٕٙ/ٕ( الدر المصون: 4)
 .5ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( التفسٌر الوسٌط: ٕٔ)



ٕٕٙ 

 

ٌِْهْم َؼَضٌب َولَُهْم َعذاٌب  تُُهْم داِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَ لال الماسمً:" أي ال ٌلهمهم حجة وال برهانا. بل ُحجَّ
 .(ٔ)["َٙٔشِدٌٌد ]الشورى: 

 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ال ٌوفمهم للهداٌة"
ٌرشدهم فً حججهم على ظلمهم، ألنه ال لال ابن عطٌة: " إخبار لدمحم علٌه السبلم وأمته، والمعنى: ال 

هدى فً الظلم، فظاهره العموم، ومعناه الخصوص، كما ذكرنا، ألن هللا لد ٌهدي الظالمٌن بالتوبة والرجوع 
 .(ٖ)إلى اإلٌمان. وٌحتمل أن ٌكون الخصوص فٌمن ٌوافً ظالما"

ٌعطهم ، وإذا لم ٌعطهم فهو لم ٌهدهم لال الراؼب:" أي : ال ٌمبلون منه هداٌته لهم ، وإذا لم ٌمبلوا منه لم 
، وأٌضا فالظلم هاهنا مناؾ للهداٌة ، فإنه جحود أالء هللا ، واالمتناع من لبولها والهداٌة تمتضً تحري العدالة 

 .(ٗ)، فإذا الهداٌة والظلم كالمتضادٌن ال ٌجتمعان"
نظر فً الدالبل التً توصل إلى لال المراؼً: " أي إن َّللّا ال ٌهدى من أعرض عن لبول الهداٌة ، ولم ٌ

معرفة الحك وٌستسلم للطاؼوت ، وٌترن ما أعطاه َّللّا من الفهم ، اتباعا لهواه وشهواته التً تزٌن له ما هو 
 . (٘)فٌه ، وهو حٌنبذ لد ظلم نفسه وضّل صبلال بعٌدا"

وبٌن التنازل إلى التؤمل  لال ابن عاشور:" وإنما انتفى هدي هللا لموم الظالمٌن ألن الظلم حابل بٌن صاحبه
من الحجج وإعمال النظر فٌما فٌه النفع إذ الذهن فً شاؼل عن ذلن بزهوه وؼروره، واآلٌة دلٌل على جواز 
المجادلة والمناظرة فً إثبات العمابد، والمرآن مملوء بذلن، وأما ما نهً عنه من الجدل فهو جدال المكابرة 

 .(ٙ)والتعصب وتروٌج الباطل والخطإ"
ال الطبري: ")الظلم(: وضع الشًء فً ؼٌر موضعه، والكافر وضع جحوده ما جحد فً ؼٌر موضعه ، ل

 .(5)فهو بذلن من فعله ظالم لنفسه"
 :(2)[، وجهٌن2ٕ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}وهللاُ الَ ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:

 أحدهما : ال ٌعٌنهم على نصرة الظلم .
 والثانً : ال ٌُخلُِّصهم من عماب الظلم . 

 :(4)وٌحتمل الظلم هنا وجهٌن 
 أحدهما : أنه الكفر خاصة .

 والثانً : أنه التعدي من الحك إلى الباطل .
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: ببلؼة المرآن الكرٌم فً عرض األمور العجٌبة معرض التمرٌر، واالستفهام؛ ألن  - ٔ
 ٌثٌر اهتمام اإلنسان؛ فجمع بٌن االستفهام، والتمرٌر.« االستفهام»خاَطب على اإللرار؛ وٌحمل الم« التمرٌر»

ومنها: بٌان كٌؾ تصل الحال باإلنسان إلى هذا المبلػ الذي بلؽه هذا الطاؼٌة؛ وهو إنكار الحك لمن  - ٕ
 هو مختص به، وادعاإه المشاركة؛ لموله: } أنا أحًٌ وأمٌت {.

                                                           
 .4ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .2ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٓٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .45ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٖٗ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٙ)
 .5ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4)



ٕٖٙ 

 

ة إلبطال الباطل، وإلحماق الحك من ممامات الرسل؛ لموله تعالى: } ألم تر إلى الذي ومنها: أن المحاج - ٖ
 حاج إبراهٌم فً ربه {.

ومنها: اإلشارة إلى أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتعلم طرق المناظرة، والمحاجة؛ ألنها ُسلَّم، ووسٌلة  - ٗ
 ولو لم ٌدرسها فناً. -علَّم المناظرة إلحماق الحك، وإبطال الباطل؛ ومن طالع كتب شٌخ اإلسبلم ونحوها ت

ومنها: أن النعم لد تكون سبباً للطؽٌان؛ ألن هذا الرجل ما طؽى وأنكر الخالك إال ألن هللا آتاه الملن؛  - ٘
ولهذا أحٌاناً تكون األمراض نعمة من هللا على العبد؛ والفمر والمصابب تكون نعمة على العبد؛ ألن اإلنسان إذا 

 وفً رؼد، وفً عٌش هنًء فإنه ربما ٌطؽى، وٌنسى هللا عز وجل.دام فً نعمة، 
 ومنها: صحة إضافة الملكٌة لؽٌر هللا؛ لموله تعالى: } أن آتاه هللا الملن {. - ٙ
ً ذاتٌاً من عند نفسه؛ ولكنه معطى إٌاه؛ لموله تعالى: } أن آتاه هللا  - 5 ومنها: أن ملن اإلنسان لٌس ملكا

 [ .ٕٙوله تعالى: }لل اللهم مالن الملن تإتً الملن من تشاء{ ]آل عمران: الملن{؛ وهذه اآلٌة كم
، حٌث لال مفتخراً، ومعتزاً أمام هذا الطاؼٌة: } ربً {؛ فؤضافه إلى -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: فضٌلة إبراهٌم  - 2

 نفسه، كؤنه ٌفتخر بؤن هللا سبحانه وتعالى ربه.
رٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌحًٌ وٌمٌت {؛ وهذه المسؤلة أنكرها ومنها: إثبات األفعال االختٌا - 4

كثٌر من علماء الكبلم؛ وعللوا ذلن بعلل علٌلة؛ بل مٌتة ال أصل لها؛ ألنهم لالوا: إن الحوادث ال تموم إال 
 ً هً ممتنعة؛  فكٌؾ ٌتصؾ هللا بها! إذاً  بحادث؛ وإن الحوادث إن كانت كماالً كان فمدها نمصاً؛ وإن كانت نمصا

ألنها نمص على كل تمدٌر؛ وحٌنبٍذ ٌجب أن ننزه هللا عنها، وأن تكون ممتنعة علٌه؛ والجواب عن ذلن أن 
مجرد دعوى؛ ونحن نعلم أن الحوادث تحدث منا، ولكنها لٌست سابمة « الحوادث ال تموم إال بحادث»لولكم: 

أحدثها؛ وال مانع من ذلن؛ فمن الممكن أن ٌكون بسبمنا؛ وال ٌعد ذلن فٌنا نمصاً؛ فالحوادث تحدث بعد َمن 
ً وهً حادثة؛ وأما لولكم:  ً فكٌؾ »المتصؾ بها لدٌما إنها إن كانت كماالً كان فمدها نمصاً؛ وإن كانت نمصا

؟ فنمول: هً كمال حال وجودها؛ فإذا التضت الحكمة وجودها كان وجودها هو الكمال؛ وإذا «ٌوصؾ بها
 عدمها هو الكمال.التضت الحكمة عدمها كان 

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلحٌاء واإلماتة بٌد هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌحًٌ وٌمٌت {؛ إذاً فاعتمد  - ٓٔ
على هللا عز وجل، وال تخؾ، وال تمدر أسباباً وهمٌة؛ مثبلً دعٌت إلى أّي عمل صالح فملت: أخشى إن عملت 

وهم فإن هذه الخشٌة ال ٌنبؽً أن ٌبنً علٌها حكماً، بحٌث تمنعه هذا العمل أن أموت؛ نمول: هذا إذا كان مجرد 
 من أمر فٌه مصلحته، وخٌره.

ومنها: أن اإلنسان المجادل لد ٌكابر فٌدعً ما ٌعلم ٌمٌناً أنه ال ٌملكه؛ لمول الرجل الطاؼٌة: } أنا  - ٔٔ
مضاٌمة المحاجة ربما ٌلتزم أشٌاء أحًٌ وأمٌت {؛ ومعلوم أن هذا إنما لاله فً مضاٌمة المحاجة؛ واإلنسان فً 

هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها ؼٌر صحٌحة؛ لكن ضٌك المناظرة أوجب له أن ٌمول هذا إنكاراً، أو 
 إثباتاً.

، وجودته فً المناظرة سواء للنا: إن هذا من باب االنتمال من حجة إلى -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: حكمة إبراهٌم  - ٕٔ
 أو للنا: إنه من باب تفرٌع حجة على حجة. أوضح منها،

ومنها: الرد على علماء الهٌبة الذٌن ٌمولون: إن إتٌان الشمس لٌس إتٌاناً لها بذاتها؛ ولكن األرض  - ٖٔ
تدور حتى تؤتً هً على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهٌم لال: } فإن هللا ٌؤتً بالشمس من المشرق {؛ إذاً هللا 

وهم ٌمولون: إن هللا لم ٌؤت بها من المشرق؛ ولكن األرض بدورتها اطلعت علٌها؛ ونحن  أتى بها من المشرق؛
نمول: إن هللا لم ٌمل: إن هللا ٌدٌر األرض حتى تُرى الشمس من المشرق؛ فؤدرها حتى تُرى من المؽرب! 

آن؛ ألننا متعبدون وٌجب علٌنا أن نؤخذ فً هذا األمر بظاهر المرآن، وأال نلتفت لمول أحد مخالؾ لظاهر المر
بما ٌدل علٌه المرآن؛ هذا من جهة؛ وألن الذي أنزل المرآن أعلم بما خلك: لال هللا تعالى: }أال ٌعلم من خلك 
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، «تؽرب»، و«تطلع»، و«تؤتً»[ ؛ فإذا كان ٌمول فً كبلمه إن الشمس: ٗٔوهو اللطٌؾ الخبٌر{ ]الملن: 
ى الشمس؛ لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلن، ؛ كل هذه األفعال ٌضٌفها إل«تتوارى»، و«تزول»و

[ ؛ ال ٌمول: ماذا ٘ٙونضٌفها إلى األرض!!! وٌوم المٌامة سٌمول هللا لنا: }ماذا أجبتم المرسلٌن{ ]المصص: 
أجبتم العالم الفلكً الفبلنً؛ على أن علماء الفلن لدٌماً، وحدٌثاً مختلفون فً هذا؛ لم ٌتفموا على أن األرض هً 

دورانها ٌكون اللٌل، والنهار؛ وما دام األمر موضع خبلؾ بٌن الفلكٌٌن أنفسهم؛ فإننا نمول كما نمول التً ب
؛ بل نمول: لو جاء علماء الفلن «إن تنازعتم فً شًء فردوه إلى هللا والرسول»لعلماء الشرع إذا اختلفوا: 

 -نمول لربنا إذا اللٌناه: إنن للت بؤجمعهم ما عدلنا عن ظاهر المرآن حتى ٌتبٌن لنا أمر محسوس؛ وحٌنبذ 
[ ؛ ونحن ما وسعنا ٙٔولولن الحك: } ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها {، وللت: }اتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن: 

[ أي إذا طلعت رأي العٌن؛ ال فً حمٌمة 5ٔإال أن نمول: إن لولن: } وترى الشمس إذا طلعت { ]الكهؾ: 
نا، وبصرنا بؤن الذي ٌكون به تعالب اللٌل، والنهار هو دوران األرض؛ أما والحس لم الوالع؛ ألننا علمنا بحس

ٌدل على هذا؛ ولكنه مجرد ألٌسة ونظرٌات، فإننً أرى أنه ال ٌجوز ألحد أن ٌعدل عن كبلم ربه الذي خلك، 
 والذي أنزل المرآن تبٌاناً لكل شًء لمجرد لول هإالء.

  تمكن المجادلة فٌه؛ لموله تعالى: } فبهت الذي كفر {.ومن فوابد اآلٌة: أن الحك ال - ٗٔ
ومنها: إثبات أن من جحد هللا فهو كافر؛ لموله تعالى: } فبهت الذي كفر {؛ وهذه هً النكتة فً  - ٘ٔ

 اإلظهار ممام اإلضمار؛ ألجل أن نمول: كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر.
ذا الرجل محاجة بباطل؛ لموله تعالى: } الذي كفر {؛ ألن الذٌن ومنها: اإلشارة إلى أن محاجة ه - ٙٔ

كفروا هم الذٌن ٌحاجون حجة باطلة؛ لال هللا تعالى: }وٌجادل الذٌن كفروا بالباطل لٌدحضوا به الحك{ 
 [.٘]الكهؾ: 
إن اإلنسان ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ ألنهم ٌمولون:  - 5ٔ

 حّر: ٌهتدي بنفسه، وٌضل بنفسه؛ وهذه اآلٌة واضحة فً أن الهداٌة بٌد هللا.
ومنها: التحذٌر من الظلم؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ ومن الظلم أن ٌتبٌن لن  - 2ٔ

ا ضل من ضل من الحك فتجادل لنصرة لولن؛ ألن العدل أن تنصاع للحك، وأال تكابر عند وضوحه؛ ولهذ
 أهل الكبلم؛ ألنه تبٌن لهم الحك؛ ولكن جادلوا؛ فبموا على ما هم علٌه من ضبلل.

ومنها: أن هللا ال ٌمنع فضله عن أحد إال إذا كان هذا الممنوع هو السبب؛ لموله تعالى: } وهللا ال  - 4ٔ
 [ .٘زاؼوا أزاغ هللا للوبهم{ ]الصؾ:  ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ فلظلمهم لم ٌهدهم هللا؛ وهذا كموله تعالى: }فلما

ومنها: أنه كلما كان اإلنسان أظلم كان عن الهداٌة أبعد؛ ألن هللا علك نفً الهداٌة بالظلم؛ وتعلٌك  - ٕٓ
 الحكم بالظلم ٌدل على علٌته؛ وكلما لوٌت العلة لوي الحكم المعلك علٌه.

لمفهوم المخالفة فً لوله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرٌاً بالهداٌة؛  - ٕٔ
عز وجل؛ فإن اإلنسان الذي ٌرٌد  الظالمٌن {؛ فإذا كان الظالم ال ٌهدٌه هللا، فصاحب العدل حري بؤن ٌهدٌه هللا

ً ٌُهدى، وٌوفّك للهداٌة؛ ولهذا لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً -والحك هو العدل  -الحك وٌتبع الحك   ؼالبا
؛ «من تدبر المرآن طالباً الهدى منه تبٌن له طرٌك الحك»العمٌدة الواسطٌة عبارة من أحسن العبارات؛ لال: 

  وهذه كلمة مؤخوذة من المرآن منطولاً، ومفهوماً.
 المرآن

 ُ ُ ِمائَةَ }أَْو َكالَِّذع َمرَّ َللَى لَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َللَى ُلُروِشَها لَاَل أَنَّى يُْحيِي َهِذِه َّللاَّ  بَْعَد َمْوتَِها فَؤََماتَهُ َّللاَّ
 إِلَى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن لَْم َلاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ لَاَل َكْم لَبِثَْت لَاَل لَبِثُْت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم لَاَل بَْل لَبِثَْت ِمائَةَ َلاٍم فَاْنُظرْ 

ا تَبَيََّن لَهُ يَتََسنَّْه َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرَن َوِلنَجْ  عَلََن آيَةً ِللنَّاِس َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْيَؾ نُْنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحماً فَلَمَّ
َ َللَى ُكّلِ َشْيٍء لَِديٌر{ ]البمرة:  [2ٕ٘لَاَل أَْللَُم أَنَّ َّللاَّ
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 التفسٌر:
دورها، وَخَوْت على عروشها، فمال: كٌؾ مثل الذي مرَّ على لرٌة لد تهدَّمت  -أٌها الرسول-أو هل رأٌت 

ٌحًٌ هللا هذه المرٌة بعد موتها؟ فؤماته هللا مابة عام، ثم ردَّ إلٌه روحه، ولال له: كم لدر الزمان الذي لبثت 
مٌتًا؟ لال: بمٌت ٌوًما أو بعض ٌوم، فؤخبره بؤنه بمً مٌتًا مابة عام، وأمره أن ٌنظر إلى طعامه وشرابه، 

 من التؽٌُّر هذه المدة الطوٌلة، وأمره أن ٌنظر إلى حماره كٌؾ أحٌاه هللا بعد أن كان عظاًما وكٌؾ حفظهما هللا
متفرلة؟ ولال له: ولنجعلن آٌة للناس، أي: داللة ظاهرة على لدرة هللا على البعث بعد الموت، وأمره أن ٌنظر 

ها بعد االلتبام لحًما، ثم ٌعٌد إلى العظام كٌؾ ٌرفع هللا بعضها على بعض، وٌصل بعضها ببعض، ثم ٌكسو
 فٌها الحٌاة؟ فلما اتضح له ذلن ِعٌانًا اعترؾ بعظمة هللا، وأنه على كل شًء لدٌر، وصار آٌة للناس.

لال الماسمً: هذه اآلٌة " استشهاد على ما ذكر تعالى من والٌته للمإمنٌن وتمرٌر له، معطوؾ على 
 .(ٔ)الموصول السابك"

أبهم َّللّا المرٌة فلم ٌذكر مكانها وال الماّر علٌها ، بل التصر على موضع العبرة ، لال المراؼً: " ولد 
 .(ٕ)وما به تموم الحجة ولم ٌعن بما فوق ذلن حتى ال ٌشؽل المارئ أو السامع به"

 .(ٖ)[، " أي: أرأٌت مثل الذي مّر على لرٌة"4ٕ٘لوله تعالى:} أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{]البمرة:
[ عطؾ على لوله : } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ 4ٕ٘لوله:}أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{]البمرة: لال الطبري: "

اختلؾ  إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه{، وإنما عطؾ لوله :} أَْو َكالَِّذي {على لوله : } إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه{، وإن
 ظاهما ، لتشابه معنٌٌهما. ألن لوله : } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه{، بمعنى : هل رأٌت ، ٌا دمحم ،لف

كالذي حاج إبراهٌم فً ربه ؟ ثم عطؾ علٌه بموله : } أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{، ألن من شؤن العرب العطؾ 
 .(ٗ)ر له لد تمدمه ، وإن خالؾ لفظه لفظه"بالكبلم على معنى نظٌ

لال الماسمً:" وإٌثار )أو( الفارلة على )الواو( الجامعة لبلحتراز عن توهم اتحاد المستشهد علٌه من أول 
 .(٘)األمر. والكاؾ إما اسمٌة جًء بها للتنبٌه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فٌما ذكر"

 :(ٙ)حمبل على المعنى، واختلفوا فً التمدٌر على لولٌنواتفك أهل العلم بؤن }أو{ للعطؾ 
األول: فعند الكسابً والفراء، ٌكون التمدٌر: هل رأٌت كالذي حاج إبراهٌم فً ربه ، أو كالذي مر على 

 لرٌة.
الثانً: ولال المبرد : المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهٌم فً ربه ، ألم تر من هو كالذي مر على لرٌة. 

 ً الكبلم من هو.فؤضمر ف

                                                           
 .45ٔ/ٕ ( محاسن التؤوٌل:ٔ)
 .44ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 -}المرٌة{، مؤخوذة من المَْري؛ وهً الجمع؛ وتطلك على الناس المجتمعٌن فً البلد؛ وتطلك على البلد نفسها . وٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)

المرٌة{ هنا المساكن؛ ألنه تعالى لال: [ المراد بـ }ٖٔفمثبلً فً لوله تعالى: }لالوا إنا مهلكوا أهل هذه المرٌة{ ]العنكبوت:  -حسب السٌاق 
هنا أهلها؛ والدلٌل لوله تعالى: « المرٌة»}أهل هذه المرٌة{ ؛ وأما فً لوله تعالى: }فكؤٌن من لرٌة أهلكناها وهً ظالمة{ فالمراد بـ 

 ً البلد التً هً محل مجتمع الناس؛ وٌراد  }أهلكناها{ ، ولوله تعالى: }وهً ظالمة{ : وهذا ال ٌوصؾ به البلد، فتبٌن أن المرٌة ٌراد بها أحٌانا
[ 2ٕعلى حسب السٌاق؛ وكما لال أوالد ٌعموب ألبٌهم: }واسؤل المرٌة التً كنا فٌها والعٌر التً ألبلنا فٌها{ ]ٌوسؾ:  -بها الموم المجتمعون 

كن أن ٌوجه إلى المرٌة التً هً البناء؛ وإذا كانت : فالمراد بـ }المرٌة{ هنا أهلها؛ والدلٌل لوله تعالى: }واسؤل المرٌة{ ؛ ألن السإال ال ٌم
تطلك على أهل المرٌة بنص المرآن فبل حاجة إلى أن نمول: هذا مجاز أصله: واسؤل أهل المرٌة؛ ألنا رأٌنا فً المرآن الكرٌم أن « المرٌة»
 [.22ٕ/ٌٖراد بها الساكنون.]انظر:  تفسٌر ابن عثٌمٌن: « المرٌة»
 .2ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٗ٘-ٗ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 22ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
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{ بفتح الواو ، وهً واو العطؾ دخل علٌها ألؾ  لال المرطبً: "ولرأ أبو سفٌان بن حسٌن }أَْو َكالَِّذي َمرَّ
 .(ٔ)االستفهام الذي معناه التمرٌر"

 : (ٕ)واختلفوا فً الذي مر على لرٌة على خمسة ألاوٌل
، (2)، وعكرمة(5)، والربٌع(ٙ)، ولتادة(٘)برٌدة ، وسلٌمان بن(ٗ)، لاله ناحٌة بن كعب(ٖ)أحدها : أنه عزٌز 

 .(ٕٔ)، وعلً بن أبً طالب(ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)، والضحان(4)والسدي
 .(ٙٔ)، وبكر بن مضر(٘ٔ)، وعبدهللا بن عبٌد بن عمٌر(ٗٔ)، وهو لول وهب(ٖٔ)والثانً : أنه إْرمٌاء

 .(5ٔ)والثالث : أنه الَخِضر ، وهو لول ابن إسحاق
 .(2ٔ)حزلٌل بن بوزا. روي ذلن عن سلٌمان بن دمحم األسلمً السٌاري الجاريوالرابع: ولٌل أنه 

ولال الزمخشري: "والمار كان كافرا بالبعث ، وهو الظاهر النتظامه مع نمروذ فً سلن ولكلمة الخامس: 
 .(4ٔ)االستبعاد التً هً : أنى ٌحٌى"

                                                           
 .22ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 وما بعدها. ٓٓ٘/ٕوما بعدها، وتفسٌر ابن أبً حاتم:  4ٖٗ/٘، وتفسٌر الطبري: 25ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 [.4ٕ/ٕالسٌوطً: "أخرج اسحك بن بشر وابن عساكر عن الحسن لال: كان أمر عزٌر وبختنصر فً الفترة". ]الدر المنثور: (لال ٖ)

 [.4ٕ/ٕولال: "وأخرج إسحك وابن عساكر عن عطاء بن أبً رباح لال: كان أمر عزٌر بٌن عٌسى ودمحم". ]الدر المنثور: 
وهب بن منبه لال: كانت لصة عزٌر وبختنصر بٌن عٌسى وسلٌمان".]الدر المنثور: ولال أٌضا: "أخرج اسحك بن بشر وابن عساكر عن 

ٕ/ٕ4.] 
 .4ٖٗ/٘(:ص22ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4ٖٗ/٘(:ص22ٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٖٗ/٘(:ص22ٗ٘( و)22٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .4ٖٗ/٘(:ص22ٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .4ٖٗ/٘(:ص225٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٗٗ/٘(:ص222٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٓٗٗ/٘(:ص224٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص24ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٔٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 -م عن بنً إسرابٌل : عن "ابن إسحاق ، لال : اسم الخضر فٌما كان وهب بن منبه ٌزعٓٗٗ/٘(:ص24ٔ٘( وأخرج الطبري بسنده)ٖٔ)

 أورمٌا بن حلمٌا ، وكان من سبط هارون بن عمران".
 وما لبلها. 4ٗٔ/ٔثم رده ونمضه فً تارٌخه:

 .ٓٗٗ/٘(:ص24ٗ٘( و)24ٖ٘( و)24ٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٖٕٗٙ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٗٗ/٘(:ص24ٙ٘( و)24٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص245٘ري)(انظر: تفسٌر الطبٙٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص24ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٕٗٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ)
. لال الزمخشري: " فإن للت : فإن كان المار كافرا فكٌؾ ٌسوغ أن ٌكلمه هللا؟ للت : كان الكبلم بعد البعث ولم 5ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 4ٔ)

 [.2ٖٓ/ٔ ٌكن إذ ذان كافرا".]تفسٌر الكشاؾ:
لى علّك الؽمام أحمد بن دمحم المعروؾ بابن المنٌر، لاببل:" وهذا سإال عجٌب ، والجواب عنه أعجب منه ، ومن سلم لهذا السابل أن هللا تعا

 ال ٌسوغ أن ٌكلم الكافر؟ وهل هذا إال خطب ببل أصل؟
نن رجٌم ...( إلى آخر اآلٌة وٌمول تعالى للكفار وهم بٌن أطبالها ألٌس أن إبلٌس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا لال هللا تعالى : )فاخرج منها فإ

ٌعذبون )اخسإا فٌها وال تكلمون( وألن هذا األمر متٌمن ولوعه فضبل عن جوازه أول العلماء لوله تعالى : )وال ٌكلمهم هللا( بمعنى وال 
لفت آنفا رده بؤن إٌمان هذا المار على المول بؤنه كان كافرا ٌكلمهم بما ٌسرهم وٌنفعهم. هذا وجه تعجبً من السإال. وأما الجواب فمد أس

إنما حصل فً آخر المصة بعد أن تبٌنت له اآلٌات. وأما كبلم هللا تعالى فمن أول المصة. للت : الزمخشري كفانا مإنة هذا الفضل سإاال 
 ([.ٔ/ الهامش)2ٖٓ/ٔوجوابا وهللا المستعان".]تفسٌر الكشاؾ: 
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البٌان على اسم لابل ذلن. وجابز أن ٌكون لال الطبري: " وال بٌان عندنا من الوجه الذي ٌصح من لِبَِلِه 
ذلن عزٌرا ، وجابز أن ٌكون أورمٌا ، وال حاجة بنا إلى معرفة اسمه ، إذ لم ٌكن الممصود باآلٌة تعرٌؾ 
الخلك اسم لابل ذلن ، وإنما الممصود بها تعرٌؾ المنكرٌن لدرة هللا على إحٌابه خلمه بعد مماتهم ، وإعادتهم 

 .(ٔ)بعد فنابهم"
ولٌل هو عزٌز أو الخضر ، أراد أن ٌعاٌن إحٌاء الموتى لٌزداد بصٌرة كما طلبه  لال الزمخشري: " ولد

إبراهٌم علٌه السبلم. ولوله : أنى ٌحًٌ اعتراؾ بالعجز عن معرفة طرٌمة اإلحٌاء ، واستعظام لمدرة 
 .(ٕ)المحًٌ"

 : (ٖ)واختلفوا فً )المرٌة( على ثبلثة الوال
، (5)، وعكرمة(ٙ)، والضحان(٘)ولتادة (ٗ)الممدس، لما خّربه بُْختنصَّر ، وهذا لول وهباألول: هً بٌت 

 .(2)والربٌع بن أنس
 . (4)والثانً : أنها التً خرج منها األلوؾ حذر الموت ، لاله ابن زٌد

 .(ٓٔ)والثالث:  وحكى النماش أن لوما لالوا هً "المإتفكة"
 .(ٔٔ)الممدس مر علٌها بعد تخرٌب بختنصر لها ولتل أهلها"لال ابن كثٌر:" فالمشهور أنها بٌت 
ًَ َخاِوٌَةٌ{]البمرة:  .(ٕٔ)[، أي:" خالٌة سالطة حٌطانها على سموفها"4ٕ٘ولوله تعالى:}َوِه

 .(ٖٔ)لال الطبري: أي: " وهً خالٌة من أهلها وسكانها"
 (ٗٔ)لال ابن حجر:" أي: ال أنٌس فٌها"

 . (٘ٔ)من لولهم : خوت الدار تخوي خواًء وُخوٌالال ابن كثٌر:" أي : لٌس فٌها أحد 

                                                           
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/٘ ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٖٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .5ٖٓ/ٔوما بعدها، وتفسٌر الكشاؾ:  ٕٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/٘(:ص44٘( و)244٘( و)242٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٗٗ/٘(:ص4ٓٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٗٗ/٘(:ص4ٓٙ٘، و)ٖٗٗ/٘(:ص4ٕٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٗٗ/٘(:ص4ٖٓ٘تفسٌر الطبري)(انظر: 5)
 .ٖٗٗ/٘(:ص4ٓٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
. لال الطبري: " حدثنً ٌونس ، لال : أخبرنا ابن وهب ، لال : لال ابن زٌد فً لول هللا تعالى ٗٗٗ/٘(:ص4ٓ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)

لُوٌؾ{ ، لال : لرٌة كان نزل بها الطاعون ثم التص لصتهم التً ذكرناها فً موضعها ذكره : }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوُهْم أُ 
ُ ُموتُوا{، فً المكان الذي ذهبوا ٌبتؽون فٌه الحٌاة،  فماتوا ثم أحٌاهم هللا ، }إن هللا ل ذو فضل على الناس ولكن عنه ، إلى أن بلػ}فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ

[، لال : ومر بها رجل وهً عظام تلوح ، فولؾ ٌنظر ، فمال : " أنَّى ٌحًٌ هذه هللا بعد ٖٕٗمرة : أكثر الناس ال ٌشكرون{ ] سورة الب
 موتها ، فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه " إلى لوله }لم ٌتسنه{ ".

ترجمة هً إلى المكان، واعترض ابن عطٌة على لول ابن زٌد، لاببل: " ولول ابن زٌد ال ٌبلبم الترجمة، ألن اإلشارة بهذه على ممتضى ال 
 وعلى نفس المول هً إلى العظام واألجساد، وهذا المول من ابن زٌد منالض أللفاظ اآلٌة، إذ اآلٌة إنما تضمنت لرٌة خاوٌة ال أنٌس فٌها،

 [.5ٖٗ/ٔواإلشارة بهذه إنما هً إلى المرٌة، وإحٌاإها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان".]المحرر الوجٌز: 
،  وهً لرٌة )سذوم( بالذال المعجمة على وزن رسول؛ المرٌة العظمى من لرى لوط . ولد اختلؾ 5ٖٗ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)

 العلماء فً تحدٌد أسماء المرى التابعة لسذوم ، وفً عددها ، وفً عدد سّكان لراهم بعاّمة ؛ فمٌل أربعمابة ألؾ ولٌل ؼٌر ذلن . انظر :
،  ٘٘ٗ/ٕ، تفسٌر ابن كثٌر  2ٕٔ/ٔ، البداٌة والنهاٌة البن كثٌر  4/2ٔ،  5ٕٗ/5، تفسٌر المرطبً  5/54ٕ،  45/ٕٔتفسٌر الطبري 

 . ٕٔٔ/ٕٔ، روح المعانً لآللوسً  ٗٓٔ/ٕحاشٌة الصاوي على الجبللٌن 
 .22ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٗٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٕٔٔ: ( الهدي، ابن حجرٗٔ)
 .22ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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لال الراؼب:" الخو : خلو الوعاء ، ٌمال : خلت الدار ، تخوي خواء ، وخوي النجم وأخوى إذا لم ٌكن 
منه عند سموطه مطر تشبٌهاً بذلن ، وأخوي أبلػ من خوي ، كما أن أسمً أبلػ من سمى ، وخوي جوؾ فبلن 

الشٌبٌن خالٌاً...والعرش : ما ارتفع من البناء ، وٌمال ذلن للسمؾ والسطح ،  خوي ، والتخوٌة : ترن ما بٌن
ًً ، أو عبر به عن أمر اإلنسان ، ولٌل : استوى عرشه ، وتل عرشه ، والتعرٌش  َ وسمً السرٌر به تشبٌها

جعله بناء ذلن وبه شبهه تعرٌش الكرم ، وسمً المعررش منه عرٌشاً ، ولٌل : عرش الحمار إذا رفع رأسه و
 .(ٔ)كعرش ، وعرشان الفرس شعر عرفه تشبٌها بعرٌش الكرٌم"

 : (ٕ)[، لوالن4ٕ٘وذكر أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله} َخاِوٌَةٌ {]البمرة:
 (ٖ)أحدهما : الخراب ، من: َخِوي البٌت بكسر الواو ٌَْخِوي ِخَوى إذا سمط. وهو لول ابن عباس

وصدٌك  (ٓٔ)والشوكانً (4)والواحدي (2)، واختٌار ابن جرٌر(5)وابن لتٌبة (ٙ)والسدي (٘)والربٌع (ٗ)والضحان
 .(ٔٔ)خان

إذا خبل من الناس والبٌوت لابمة،  وهو -ممدوداً -والثانً : الخالٌة، من َخَوى البٌت بفتح الواو ٌَْخَوى ِخَواء
 .(ٙٔ)والسمٌن (٘ٔ)وأبً حٌان (ٗٔ)والنحاس (ٖٔ)، واختٌار الزجاج(ٕٔ)لول لتادة

ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى ُعُروِشَها{]البمرة:-ألول أظهر؛ لمولهوالمول ا [، أي: سالطة على سمفها، 4ٕ٘عز وجل: }َوِه
، جمع بٌن المولٌن، فالمرٌة خاوٌة من السكان ال أنٌس فٌها سواء تهدمت (5ٔ)وهللا أعلم، وكبلم الحافظ ابن حجر

 بٌوتها أم لم تتهدم، وهذا ما ٌتفك علٌه الموالن.
 .(2ٔ)[، أي: "على أبنٌتها"4ٕ٘تعالى:}َعلَى ُعُروِشَها{]البمرة:لوله 

أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن الضحان، فً لوله: }على عروشها{: سموفها". ولال: "وروي عن 
 .(4ٔ)السدي، نحو ذلن"

 .(ٕٓ)لال ابن كثٌر: " أي : سالطة سموفها وجدرانها على عرصاتها"

                                                           
 .ٓٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 4ٖٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٖٔ/ٔ( انظر: معالم التنزٌل للبؽوي: ٕ)
 .٘ٗٗ/٘(:ص4ٓٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٓ٘/ٕ(: صٕ٘ٗٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:)ٙٗٗ/٘(:ص4ٓ5٘، و)٘ٗٗ/٘(:ص4ٓٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗٗ/٘(:ص4ٓ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٗٗ/٘(:ص4ٓ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .4ٗ( انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 5)
 . ٙٗٗ-ٗٗٗ/٘(انظر: جامع البٌان للطبري: 2)
 . ٘٘ٔ/ٔ( انظر: البسٌط للواحدي: 4)
 . ٘ٔٗ/ٔ( انظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٓٔ)
 . ٘ٓٔ/ٕ( انظر: فتح البٌان لصدٌك خان: ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٙٗٙ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:)ٕٔ)
 . ٕٖٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٖٔ)
 .52ٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن للنحاس: ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٕ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘ٔ)
 .4٘٘/ٕالدر المصون: ( انظر: ٙٔ)
 [.ٕٔٔ( أي:" أي: ال أنٌس فٌها".]الهدي:5ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:2ٔ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)4ٔ)
 .22ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓ)
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ٌوت، واحدها )َعْرش(، وجمع للٌله )أعُرش(، وكل بناء فإنه )عرش (، و)العُُروش(، تعنً: األبنٌة والب
وٌمال: َعَرش فبلن داًرا ٌعِرش وٌعُرش عرًشا، ومنه لول هللا تعالى ذكره : }َوَما َكانُوا ٌَْعِرُشوَن{] سورة 

 .(ٔ)[، ٌعنً ٌبنون، ومنه لٌل : عرٌش مكه، ٌعنً به : خٌامها وأبنٌتها5ٖٔاألعراؾ : 
 [، وجهٌن:4ٕ٘هل التفسٌر فً لوله تعالى:}لَاَل أَنَّى ٌَْحًٌِ َهِذِه هللاُ بَْعَد َمْوتَِها{]البمرة:ولد ذكر أ

أحدهما : ٌعمرها بعد خرابها، " وذلن لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت 
 .(ٗ)والربٌع (ٖ). روي ذلن عن لتادة(ٕ)علٌه"

مر هللا هذه المرٌة بعد خرابها، فكان منه كالولوع فً الظلمات، فؤراه الدلٌل لال الماسمً:" أي كٌؾ ٌع
ًّ فً نفسه مبالؽة فً للع الشبهة، إخراجا له منها إلى النور"  .(٘)على اإلحٌاء الحمٌم

 .(ٙ)لال المراؼً: " ومراده بذلن استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفّرق أهلها"
 .(5)" وظاهر اللفظ السإال عن إحٌاء المرٌة بعمارة وسكان" لال ابن عطٌة:

 .(2)والثانً : ٌعٌد أهلها بعد هبلكهم. لاله السدي
لال الطبري: " لال بعضهم: كان لٌله ما لال من ذلن شكًّا فً لدرة هللا على إحٌابه، فؤراه هللا لُدرته على 

نكر لُدرته على عمارته وإحٌابه ، أحٌا ما رآه لبل ذلن ٌضربه المثَل له فً نفسه ، ثم أراه الموضع الذي أ
 .(4)خرابه ، وأعمَر ما كان لبل خرابه"

واعترض ابن عطٌة على المول الذي نمله الطبري لاببل:" ولٌس ٌدخل شن فً لدرة هللا على إحٌاء لرٌة 
 .(ٓٔ)فً اآلٌة شن" بجلب العمرة إلٌها، وإنما ٌتصور الشن من جاهل فً الوجه اآلخر، والصواب أن ال ٌتؤول

ًٌْرا مّر جابًٌا من 4ٕ٘وفً سبب لٌله: }أَنَّى ٌَْحًٌِ َهِذِه هللاُ بَْعَد َمْوتَِها{]البمرة: [ روي عن السدي: "أن ُعَز
الشام على حمار له معه عصٌٌر وعنب وتٌن؛ فلما مّر بالمرٌة فرآها ، ولؾ علٌها وللَّب ٌده ولال : كٌؾ ٌحًٌ 

ٌس تكذٌبًا منه وشكًّا فؤماته هللا وأمات ِحماَره فهلكا ، ومّر علٌهما مابة سنة. ثم إن هللا هذه هللا بعد موتها ؟ ل
أحٌا عزًٌرا فمال له : كم لبثت ؟ لال : لبثت ٌوًما أو بعض ٌوم! لٌل له : بل لبثت مابة عام! فانظر إلى طعامن 

 ،  نحو ذلن.(ٕٔ)وروي عن وهب. (ٔٔ)من التٌن والعنب ، وشرابن من العصٌر ) لم ٌتسنَّه ( ، اآلٌة"
 .(ٖٔ)[، "أي أمات هللا ذلن السابل، واستمر مٌتاً مابة سنة"4ٕ٘لوله تعالى:}فَؤََماتَهُ هللاُ ِماْبَةَ َعاٍم{]البمرة: 

 . (٘ٔ()ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن: "أي لبض روحه"

                                                           
 .٘ٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .22ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: تفٗ)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 . 2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 . لال السدي:"لٌس تكذٌبا منه وشكا".ٔٓ٘/ٕ(:ص4ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .5ٗٗ-ٙٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٙ٘ٗ/٘(:ص4ٖٔ٘الطبري)( أخرجه ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ(:ص4ٕٔ٘، و)٘٘ٗ-ٖ٘ٗ(:4ٔٔ٘و) ٖ٘ٗ-5ٗٗ/٘(:ص4ٔٓ٘(أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .24ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
، وال ٌنطك بها؛ ( و"لوله تعالى}مابة{ فٌها ألؾ بٌن المٌم، والهمزة؛ والمٌم مكسورة، واأللؾ علٌها دابرة إشارة إلى أن األلؾ هذه تكتب٘ٔ)

ً ٌجب علٌه أن ٌعدله؛ وبعض الكتاب « َمابة»وبهذا نعرؾ خطؤ من ٌنطمون بها:  بمٌم مفتوحة؛ ومن لرأ بها فً المرآن فمد لحن لحنا
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أعاده إلى ما كان علٌه لال المراؼً: أي فجعله َّللّا فالد الحّس والحركة دون أن تفارق الروح البدن ، ثم 
 .(ٔ)أّوال"

 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" وظاهر هذه اإلماتة أنها بإخراج الروح من الجسد"
  .(ٖ)لال أسباط: " فؤماته هللا وأمات حماره وهلكا، ومر علٌهما مابة سنة"

ولال الحسن:" هذا رجل من بنً إسرابٌل مر على لرٌة وهً خاوٌة على عروشها لال: أنى ٌحًٌ هذه 
وحماره صافن إلى جنبه، ال ٌطعم وال ٌسمى  (ٗ) بعد موتها؟ لال: فعالبه هللا بموله ذلن: فؤماته هللا مابة عامهللا

 .(٘)حتى أتى علٌه مابة عام طعامه وشرابه إلى جنبه، فذلن مابة عام"
 .(ٙ)لوله تعالى:} ثُمَّ بَعَثَهُ{، أي:" ثم أثاره حًٌّا من بعد مماته"

 .(5)حٌاه"لال البؽوي: " أي أ
 .(2)لال ابن عطٌة:" أحٌاه وجعل له الحركة واالنتمال"

 .(4)لال الصابونً:" ثم أحٌاه هللا لٌرٌه كمال لدرته"
 .(ٓٔ)لال الماسمً: " أي أحٌاه ببعث روحه إلى بدنه وبعض أجزابه إلى بعض بعد تفرلها"

 .(ٔٔ)روي "عن السدي فً لوله: }ثم بعثه{: ثم إن هللا أحٌا عزٌرا"
 .(ٕٔ)علً بن أبً طالب:" فؤول ما خلك منه عٌناه"لال 

 .(ٖٔ)لال لتادة: " فؤماته هللا أول النهار، فلبث مابة عام، ثم بعثه"
. لال ابن أبً حاتم: "وروي (ٔ)وأخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن لتادة، فً لوله: ثم بعثه فً آخر النهار"

 .(ٕ)عن الربٌع بن أنس: ثم بعث لبل ؼروب الشمس"

                                                                                                                                                                                             
ٌعنً: مٌم، وهمزة، وتاء؛ وهذا أحسن إال فً رسم المصحؾ؛ فٌتبع الرسم العثمانً؛ وإال إذا « فِبة»المعاصرٌن ٌكتبها بدون ألؾ كـ 

 [.24ٕ/ٖ؛ فتكتب األلؾ، وال ٌنطك بها"]تفسٌر ابن عثٌمٌن:« أربعمابة»و « ثبلثمابة»ٌؾ إلٌها عدد كـ أض
. لال: " }وأماته{ : أي جعله فالدا للحس والحركة واإلدران بدون أن تفارق الروح البدن بتاتا مثل ما حدث ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)

لنالة إذا أطلمتها من مكانها، وعبر بالبعث دون اإلحٌاء إٌذانا بؤنه عاد كما كان أّوال حٌا عالبل ألهل الكهؾ ، والبعث : اإلرسال من بعثت ا
مستعدا للنظر واالستدالل ، ولد دلت تجارب األطباء فً العصر الحدٌث على أن من الناس من ٌبمى حٌا زمنا طوٌبل لكنه ٌكون فالد الحّس 

النوم المستؽرق وٌستعمله أهل الرٌاضٌات فً الهند ، فمد شوهد شاب لد نام نحو شهر ثم والشعور ، وهو المسمى لدٌهم بالسبات وهو 
أصٌب بدخل فً عمله ، وآخرون ناموا أكثر من ذلن ، ومتى ثبت هذا فالذى ٌحفظ األجسام مثل هذه المدة لادر أن ٌحفظها مابة سنة 

به النص فٌجب التسلٌم به ، والتجارب التً عملت تمرب بٌان إمكانه من  وثبلثمابة سنة ، فهذا من الممكنات ال من المستحٌبلت ولد تواتر
ي لم أذهان الذٌن ٌعسر علٌهم أن ٌمٌزوا بٌن ما هو مستبعد لعدم إلفه فً مجرى العادة ، وما هو محال ال ٌمبل الثبوت لذاته ، ولم ٌتسنه : أ

م ، وآٌة : عبلمة دالة على لدرة َّللّا ، وننشزها : أي نرفعها من األرض ٌتؽٌر ولم ٌفسد ، من لولهم تسنه الشًء مرت علٌه السنون واألعوا
 [.44ٗ/ٔونردها إلى أماكنها من الجسد".]تفسٌر المراؼً: 

 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٓ٘ٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
}َوكُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{  -عز وجل -اعتبارا بنحو ما لال( لال الراؼب: " والعام : مدة تعوم الشمس فً أفبلكها المختصة بها ، وذلن ٗ)

اؼب واالعتٌام اختٌار الشًء ، وأصله أن ٌسٌر اإلنسان كسابح فٌه ٌتناول ما ٌرٌد، ولهذا لال الشاعر: وكنت فً نعمابه سابحاً ".]تفسٌر الر
 [.ٓٗ٘/ٔاألصفهانً: 

 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٔ٘ٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .5٘ٗ/٘الطبري:  ( تفسٌرٙ)
 ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕ٘٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٗ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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وهب بن منبه:" إن إرمٌا، لما خرب بٌت الممدس وحرلت الكتب، ولؾ فً ناحٌة الجبل، فمال: أنى ولال 
ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها؟ فؤماته هللا مابة عام، ثم رد هللا من رد من بنً إسرابٌل، على رأس سبعٌن سنة من 

إلٌه روحه، ولد عمرت، فهً على  حٌن أماته، ٌعمرونها ثبلثٌن سنة، تمام المابة، فلما ذهبت المابة رد هللا
 .(ٖ)حالها األولى"

 نحو ذلن. (٘)وابن جرٌج (ٗ)وروي عن الربٌع
أبلػ؛ « البعث»لٌمابل } أماته{؛ لكن « ثم أحٌاه»ولعل لاببلً ٌمول: إن المتولع أن ٌمول:  لال ابن عثٌمٌن:"

من الكلمات الدالة على أن الشًء  فٌه سرعة؛ ولهذا نمول: انبعث الؽبار بالرٌح، وما أشبه ذلن« البعث»ألن 
ً »ٌؤتً بسرعة، واندفاع؛ فهذا الرجل بعثه هللا بكلمة واحدة؛ لال مثبلً:   .(ٙ)، فكان حٌاً"«كن حٌا

 .(5)[، أي: كم" مكثت مٌتا"4ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل : َكْم لَبِثَْت{]البمرة:
 .(2)لال البؽوي: " أي : كم مكثت ؟"

 .(4)الزمان الذي لبثَت مٌتًا لبل أن أبعثن من مماتن حًٌّا ؟"لال الطبري: "أي: " كم لدُر 
 .(ٓٔ)لال الصابونً: "أي لال له ربه بواسطة الملن كم مكثت فً هذه الحال"

 .(ٔٔ)لال  ابن عطٌة: والسإال على جهة التمرٌر، و}كم{ فً موضع نصب على الظرؾ
 : (ٕٔ)واختلفوا فً المابل له : }كم لبثت{، على ثبلثة ألاوٌل

 (ٖٔ)أحدها : أنه ملن. ٌمال : لما أحٌاه هللا بعث إلٌه ملكا فسؤله كم لبثت ؟
 والثانً : نبً.

 والثالث : أنه بعض المإمنٌن المعمرٌن ممن شاهده عند موته وإحٌابه .
ً أَْو بَْعَض ٌَْوٍم{]البمرة: حًٌّا ٌوًما [، أي: لال:" لبثُت مٌتًا إلى أن بعثتنً 4ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل لَبِثُْت ٌَْوما

 .(ٗٔ)واحًدا أو بعض ٌوم"
 .(٘ٔ)لال الزمخشري: " }أو بعض ٌوم{، بناء على الظن"

 .(ٙٔ)لال الماسمً:" لاله بناء على التمرٌب والتخمٌن. أو استمصارا لمدة لبثه"
 .(5ٔ)لال المراؼً:" لال لبثت ٌوما أو بعض ٌوم بناء على ظنه وتخمٌنه"

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٙحاتم)(أخرجه ابن أبً ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .4٘ٗ/٘(:ص4ٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4٘ٗ/٘(:ص4ٔ5٘( انظر: تفسٌر الطبري )٘)
 .4ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .2٘ٗ/٘تفسٌر الطبري: ( 4)
 .4ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘ٔ)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5ٔ)
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أماته فً أول النهار ، وأحٌاه بعد مابة عام آخر النهار، فمال : ٌوماً ، ثم لال الماوردي: "ألن هللا تعالى 
 .(ٔ)التفت فرأى بمٌة الشمس فمال :}أَْو بَْعَض ٌَْوٍم{"

لال البؽوي: " وذلن أن هللا تعالى أماته ضحى فً أول النهار وأحٌاه بعد مابة عام فً آخر النهار لبل 
ٌرى أن الشمس لد ؼربت ، ثم التفت فرأى بمٌة من الشمس فمال } أَْو  ؼٌبوبة الشمس ، فمال : لبثت ٌوما وهو

 .(ٕ)بَْعَض ٌَْوٍم { بل بعض ٌوم"
 .(ٖ)لال الطبري:" فكان لوله : }أو بعض ٌوم{ رجوًعا منه عن لوله : }لبثت ٌوًما{"

فرأى بمٌة  أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن لتادة فً لول هللا: لال كم لبثت لال لبثت ٌوما ثم التفت،
 .(٘). لال ابن أبً حاتم:" وروي عن الحسن والربٌع بن أنس نحو ذلن"(ٗ)الشمس لال أو بعض ٌوم"

 .(ٙ)[، "أي: بل مكثت مٌتاً مابة سنة كاملة"4ٕ٘لوله تعالى:} لَاَل بَل لَّبِثَْت ِماْبَةَ َعاٍم{]البمرة:
ٌوماً، أو بعض ٌوم؛ بل لبثت مابة  لم تلبث لال ابن عثٌمٌن: "}بل{ هنا لئلضراب اإلبطالً، ٌعنً:

 .(5)عام"
لال الماسمً:" وإنما سؤله تعالى لٌظهر له عجره عن اإلحاطة بشبونه. وأن إحٌاءه لٌس بعد مدة ٌسٌرة، 
ربما ٌتوهم أنه هٌّن فً الجملة، بل بعد مدة طوٌلة. وٌنحسم به مادة استبعاده بالمرة. وٌطلع فً تضاعٌفه على 

آثار لدرته تعالى. وهو إبماء الؽذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع، على ما كان علٌه دهرا أمر آخر من بدابع 
 .(2)طوٌبل، من ؼٌر تؽٌّر ّما"

لال علً بن ابً طالب:" خرج عزٌر نبً هللا من مدٌنته، وهو شاب، فمر على لرٌة خربة ؾ لال أنى 
ول ما خلك منه عٌناه، فنظر إلى عظامه ٌنصب بعضها ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه فؤ

إلى بعض، ثم كسٌت لحما، ثم نفخ فٌه الروح، فمٌل له: كم لبثت؟ لال: لبثت ٌوما أو بعض ٌوم، لال: بل لبثت 
 .(4)مابة عام، لال: فؤتى مدٌنته، ولد ترن جارا له إسكافا شابا، فجاء وهو شٌخ"

[، و}لَبِثْتُْم{ ]الكهؾ: 4ٕ٘لتاء( من لوله تعالى: }َكْم لَبِثَْت{ ]البمرة: ولد اختلفوا فً إدؼام )الثّاء( فً )ا
 :(ٓٔ)[ٕٔٔ[، و]المإمنون: 4ٔ

 المراءة األولى: فمرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم فً كّل المرآن ذلن بإظهار )الثاء(. 
ًّ باإلدؼام.  المراءة الثانٌة: ولرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكساب

: "من بٌّن }لبثت{ ولم ٌدؼم، فلتباٌن المخرجٌن، وذلن  أّن الظاء والذال والثاء من حٌّز، لال أبو علً
والطاء والتاء والدال من حٌّز، فلّما تباٌن المخرجان، واختلؾ الحٌّزان لم ٌدؼم، ومن أدؼم أجراهما مجرى 

فما فً الهمس، ورأى الذي المثلٌن، من حٌث اتفك الحرفان فً أنّهما من طرؾ اللسان وأصول الثناٌا، واتّ 
ً ٌسٌراً فؤدؼم، وأجراهما مجرى المثلٌن. وٌمّوي ذلن ولوع نحو هذا  بٌنهما من االختبلؾ فً المخرج خبلفا

 .(ٔٔ)حرفً روّي فً لصٌدة واحدة"

                                                           
 .ٕٖٖ/ٔلعٌون: ( النكت وأ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .4٘ٗ-2٘ٗ/٘(:ص4ٔ٘٘، و)2٘ٗ/٘(:ص4ٔٗ٘. والطبري)ٕٓ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ(انظر: ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .5ٖٙ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔٔ)
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[، أي" انظر إلى طعامن وشرابن الذي بمً مابة 4ٕ٘لوله تعالى:}فَانُظْر إِلَى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن{]البمرة:
 .(ٔ)م لم ٌتؽٌر ولم ٌفسد"عا

كل ما له « الطعام»لال ابن عثٌمٌن:" أبهمه هللا عز وجل فلم ٌبٌن من أي نوع هو ]الطعام والشراب[؛ و
 .(ٕ)طعم من مؤكول، ومشروب؛ لكنه إذا لرن بالشراب صار المراد به المؤكول"

 .(ٖ)[، أي: "لم ٌتؽٌّر"4ٕ٘لوله تعالى:}لَْم ٌَتََسنَّْه{]البمرة:
نون التً أتت علٌه"لال   .(ٗ)الطبري: أي: " لم تؽٌِّره الّسِ

 .(٘)لال الراؼب: " أي لم ٌتؽٌر بمرور السنٌن علٌه"
لال الماسمً:" لال سبحانه }فَاْنُظْر{، لتعاٌن أمرا آخر من دالبل لدرتنا ]وهو أن طعامن وشرابن[، لم 

 .(ٙ)ٌتؽٌّر فً هذه المدة المتطاولة مع تداعٌه إلى الفساد"
. لال ابن أبً حاتم: "وروي (5)أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن لتادة:"كان طعامه الذي معه، سلة من تٌن"

 .(2)عن وهب بن منبه ومجاهد، نحو ذلن"
 .(4)وروي "عن السدي:فانظر إلى طعامن من التٌن والعنب"

 .(ٓٔ)وروي عن"وهب بن منبه فً لوله: فانظر إلى طعامن وشرابن لال: للة فٌها ماء"
 .(ٔٔ)ولال لتادة:" وشرابه: زق من عصٌر"

 .(ٕٔ)وروي " عن مجاهد: }فانظر إلى طعامن{ لال: سلة تٌن، }وشرابن{: لال:زق خمر"
 :(ٖٔ)[، ثبلثة ألوال4ٕ٘وذكر أهل العلم فً لوله تعالى:}فَانُظْر إِلَى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن لَْم ٌَتََسنَّْه{]البمرة:

-فً أحد لولٌه-ومجاهد (ٗٔ)الماء اآلسن وهو ؼٌر المتؽٌر ، وهذا لول ابن عباساألول : معناه لم ٌتؽٌّر، من 
وأبً مالن  (ٔ)، وحمٌد األعرج(ٕٔ)، وعكرمة(ٕٓ)والضحان (4ٔ)وابن زٌد (2ٔ)والسدي (5ٔ)ولتادة (ٙٔ)والحسن(٘ٔ)
 .(٘)، ابن حجر(ٗ)و بكر بن مضر(ٖ)ووهب (ٕ)

                                                           
 .5ٗٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٔ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .4٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .45ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص4ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص4ٕ٘ٙ(انظر: ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٓٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٔٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٖٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
، زاد المسٌر البن ٘ٙٗ-ٗٙٗ/٘، وجامع البٌان للطبري: ٕٓٓٔ-4ٔٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-ر ابن أبً حاتم(انظر: تفسٌٖٔ)

 .ٖٔٔ/ٔالجوزي: 
 .٘ٙٗ/٘(:ص4ٕٙ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٗٙٗ/٘(:ص4ٕٕ٘( و)4ٕٔ٘، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/٘(:ص4ٕٖ٘. والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕٙٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .٘ٙٗ/٘(:ص4ٕ2٘، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)4ٔ)
 .٘ٙٗ/٘(:ص4ٕ٘٘( و)4ٕٗ٘تفسٌر الطبري)( انظر: ٕٓ)
 .٘ٙٗ/٘(:ص4ٕ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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 .(ٙ)كؤنه عصر فً ساعته"لال البؽوي: " فكان التٌن كؤنه لطؾ فً ساعته والعصٌر 
 .(5)المول الثانً: لم ٌنتن، لاله مجاهد

ومن لال فً ذلن بمولهما ، رأوا أن لوله : } لم ٌتسنه{ من  (2)لال الطبري: " وأحسب أن مجاهًدا والربٌع
من لول  [ بمعنى المتؽٌر الرٌح بالنتن ،ٖٖ،  2ٕ،  ٕٙلول هللا تعالى ذكره : }ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن{ ]الحجر : 

المابل : " تسنَّن " . ولد بٌنت الداللة فٌما مضى على أّن ذلن لٌس كذلن، فإن ظن ظاّن أنه من " األَسن " من 
ٌِْر آِسٍن{ ]دمحم :  [ ٘ٔلول المابل : " أِسَن هذا الماء ٌؤَسُن أَسنًا ، كما لال هللا تعالى ذكره :}فٌَِها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َؼ

 . (4)كذلن ، لكان الكبلم : فانظر إلى طعامن وشرابن لم ٌتؤسَّن ، ولم ٌكن}ٌتسنه{"، فإّن ذلن لو كان 
 .(ٔٔ)، وأبو عمرو بن العبلء(ٓٔ)المول الثالث : معناه لم تؤِت علٌه السنون فٌصٌر متؽٌراً ، لاله أبو عبٌد

 .(ٕٔ)لال ابن حجر: "أي: لم تمضً علٌه السنون الماضٌة كؤنه ابن لٌلة"
لال الطبري: "ومعنى لوله :}لم ٌتسنَّه{ ، لم ٌؤت علٌه السنون فٌتؽٌَّر ، على لؽة من لال : " أسنهت عندكم 

 :(ٖٔ)أْسنِه " : إذا ألام سنة ، وكما لال الشاعر 
نٌَِن الَجوابِحِ  بٌٍَِّة        َولِكْن َعَراٌَا فًِ الّسِ ٌَْسْت بَِسْنَهاٍء َوال ُرجَّ  َولَ

 .(ٔ()ٗٔ)السنة( أصبل وهً اللؽة الفصحىفجعل )الهاء( فً )

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗٙٗ/٘(:ص4ٕٓ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/٘(:ص4ٕ4٘انظر: تفسٌر الطبري)( ٗ)
 .ٔٗٔ(انظر: الهدي: ٘)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٙٙٗ/٘(:ص4ٖٕ٘( و)4ٖٔ٘( و)4ٖٓ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 (لم ٌذكر الطبري خبرا عن " الربٌع " لبل ، فؤخشى أن ٌكون سمط من الناسخ خبره.2)
 .5ٙٗ-ٙٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 . ٕٖٖ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص2ٕٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
موضحاً هذا المول: )وٌجوز أن ٌكون معنى )لَْم ٌَتََسنَّه( لم تمر علٌه السنون التً  4ٖٓ/ٔ، ولال الزمخشري فً الكشاؾ: 5ٗ/2( الفتح: ٕٔ)

 ابة سنة(. مرت علٌه، ٌعنً: هو بحاله كما كان كؤنه لم ٌلبث م
، وتهذٌب  ٖٔٙ، وسمط الآللى :  ٕٔ:  ٔ. واألمالى  5ٖٔ:  ٔ( البٌت لسوٌد بن الصامت األنصاري، انظر: معانً المرآن للفراء ٖٔ)

، واللسان )عرا( )لرح( )سنه( )خور( )رجب( ، واإلصابة فً ترجمته ، من أبٌات ٌمولها فً دٌن كان لد أدانه فطولب به ،  ٕٓ٘األلفاظ : 
ٌُْت لَُهْم بالدٌَّْ فاست  ِن إْحَدى الفََضابِحِ ؽلت فً لضابه بمومه فمصر واعنه . وترتٌبها فٌها أستظهر : َوأَْصبَْحُت لد أنَكْرُت لْوِمً َكؤَنَّنًِ ... َجنَ

ٌِْهم بَِمْؽَرٍم ... ِولِكْن َعلَى الشُّّمِ الِجبلَِد المََراِوحِ  ٌْنًِ َعلَ  أَِدٌُن ، َوَما َد
اٍر ، َكؤَنَّ ُجذُوَعها ... طُِلٌَن بِمَاٍر أْو بَِحْمؤَةِ َمابِحِ َعلَى ُكّلِ خَ   وَّ

نٌِِن الَجَوابِحِ  بٌٍَِّة ... َولَكْن َعَراٌَا فًِ الّسِ ٌَْسْت بَِسْنَهاٍء َوالَ ُرجَّ  َولَ
ِدٌُن َعلَى أَثَْماِرَها َوأُُصوِلَها ... ِلَمْولًى لَِرٌٍب أو آلَخَر نَاِزحِ  ًَ 

ماال . والشم : الطوال . والجبلد : الشدٌدة الصبر على العطش والحر والبرد ، ٌعنى النخل . والمراوح جمع لراوح :  دان ٌدٌن : استمرض
 وهً النخلة التً انجرد كربها وطالت ، وذلن أجود لها . والخوار : الؽزٌرة الحمل . وجعلها مطلٌة بالفار أو بالحمؤة ، ألن جذوعها إذا

وأكرم . والمابح : الذي ٌمتاح من الببر ، أي ٌستمً . والسنهاء : التً حملت عاما ، ولم تحمل آخر ، وهذا من كانت كذلن فهو أشد لها 
ن( عٌب النخل . ولوله : " رجبٌة " )بضم الراء وتشدٌد الجٌم المفتوحة ، أو فتحها بؽٌر تشدٌد( وكلتاهما نسبة شاذة إلى الرجبة )بضم فسكو

أي تعمد به . وذلن حٌن تبلػ إلى  -ٌمة إذا خٌؾ علٌها أن تمع لطولها وكثر حملها ، فٌبنً تحتها دكان ترجب به : وذلن أن تعمد النخلة الكر
 الضعؾ ، ولكنه ٌكرمها بذلن . والعراٌا جمع عربة : وهً التً ٌوهب ثمرها فً عامها . ٌفعل بها ذلن لكرمه . والجوابح : السنٌن المجدبة
 الشداد التً تجتاح المال .

مول لمومه : لد جبت أستدٌنكم ، على أن أإدي من نخلً ومالً ، ففٌم الجزع ؟ أتخافون أن ٌكون دٌنً مؽرما تؽرمونه! ! وهذه نخلً ٌ
 أصؾ لكم من جودتها وكرمها ما أنتم به أعلم .

 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
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لٌس معناه متؽٌر، وإنما معناه: مصبوب على -كما لال الزجاج-ولد اختار األبمة: المول األول؛ ألن مسنون
 .(ٕ)سنة األرض

 :(ٖ)[، فٌه وجهان من المراءة4ٕ٘ولوله تعالى:}لم ٌتسنَّه{]البمرة:
{، بحذؾ)الهاء( فً الوصل ، وعامة لراء  (ٗ)وإثباتها فً الولؾ، وهو لراءة ٌعموب احدهما:}لَْم ٌَتََسنَّ

 الكوفة.
ًّ ٌحذؾ  لال أبو علً: "ولم ٌختلفوا فً إثباتها فً الولؾ.. وكان حمزة ٌحذفهّن فً الوصل، وكان الكساب

 الهاء فً الوصل من لوله:
}ٌَتََسنَّْه{ و}اْلتَِدْه{ وٌثبتها فً الوصل فً البالً"

(٘). 
م ٌتسنَّه{، بإثبات )الهاء( فً الوصل والولؾ، وهذه لراءة عامة لرأة أهل المدٌنة والمراءة الثانٌة: }ل

 والحجاز.
لال أبو علً: "فمرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر هذه الحروؾ كلّها بإثبات الهاء فً 

 .(ٙ)الوصل"
ً الوصل والولؾ ، ألنها مثبتةٌ لال الطبري: ": والصواب من المراءة عندي فً ذلن إثباُت " الهاء " ف

 .(5)فً مصحؾ المسلمٌن ، وإلثباتها وجهٌ صحٌح فً كلتا الحالتٌن فً ذلن"
ولد أخرج الطبري بسنده " عن سلٌمان بن عمٌر ، لال : حدثنً هانا مولى عثمان ، لال : كنت الرسول 

)لم ٌتسنَّه(، فمال عثمان : اجعلوا فٌها بٌن عثمان وزٌد بن ثابت ، فمال زٌد : سله عن لوله : )لم ٌتسّن (، أو 
 . (2))هاء( "

                                                                                                                                                                                             
 ( لال أبو علً: " السنة تستعمل على ضربٌن: ٔ)

 والعام.أحدهما:ٌراد به الحول 
 واآلخر: ٌراد به الجدب، خبلؾ الخصب. 

نٌَِن َونَْمٍص ِمَن الثََّمراِت{ ]األعراؾ/   [، ومنه ما ٌروى منٖٓٔفمما أرٌد به الجدب لوله تعالى: }َولَمَْد أََخْذنا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ
ًّ ٌوسؾ»لوله:   4ٖٖٙتفسٌر سورة الدخان، وبرلم  2ٕٔٗبرلم استسماء و ٙٓٓٔأخرجه البخاري فً الفتح برلم «.] اللهّم سنٌن كسن

/ ٕتفسٌر والنسابً  ٕٖٔ٘وتر والترمذي برلم  ٕٗٗٔصفات المنافمٌن وأبو داود برلم  544ٕمسافرٌن وبرلم  5٘ٙدعوات ومسلم برلم 
 [.4ٕٔ - 4ٔٔافتتاح. وانظر شؤن الدعاء للخطابً ص  ٕٔٓ

[،  فبل ٌخلو عام السنة من أن ٌرٌد  به الحول أو الجدب، فبل 52/ ٗ] تلخٌص الحبٌر «ولول عمر: إنّا ال نمطع فً عرق  وال فً عام الّسنة
ٌكون األول ألنّه ٌلزم أن ٌكون التمدٌر: عام العام، وال ٌكون عام العام، كما ال ٌكون حول الحول، فإذا لم ٌستمم هذا، ثبت الوجه 

 [.5ٖٓ-4ٖٙ/ٕاآلخر".]الحجة للمراء السبعة:] 
، والزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: 2ٓ/ٔ، وأبً عبٌدة فً المجاز: 5ٕٔ/ٔاختاره من العلماء: كالفراء فً معانً المرآن: ( وممن ٕ)

، وأبً 5ٙٗ-ٙٙٗ/٘، والطبري فً جامع البٌان: 4ٗ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 2ٕٓ/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن: ٖٖٗ/ٔ
، والشوكانً فً فتح 4ٖٓ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٕٖٙ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 4ٕٙ-4ٕ٘/ٕحٌان فً البحر المحٌط: 

 .5ٓٔ/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٙٔٗ/ٔالمدٌر: 
 .4ٕٙ-2ٕٙ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: ٔٙٗ-ٓٙٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
ً لراءة حمزة والكسابً وخلؾ العاشر، وهٗ) ً على أن الهاء للسكت، وهاء ( لراءة ٌعموب هً أٌضا ً: حذؾ الهاء وصبلً وإثباتها ولفا

، ٕٗٔ/ٕ، النشر فً المراءات العشر البن الجزري: 4ٕ-4ٔ/ٔالسكت من خواص الولؾ. انظر: المراءات وعلل النحوٌٌن فٌها لؤلزهري: 
 . ٔٓٔ/ٔمحٌسن: ، المهذب فً المراءات العشر د. دمحم سالم 2ٔٔالؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: 

[ و}ما أَْدراَن ما ِهٌَهْ{ 4ٕ[، و}سُْلطانٌَِْه{ ]الحالة/ 2ٕ. والبالً هً اآلٌات: }وما أَْؼنى َعنًِّ ماِلٌَْه{ ]الحالة/ 4ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٘)
 [.ٓٔ]المارعة/ 

 .4ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .ٔٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٙٗ/٘(:ص4ٔ2٘( تفسٌر الطبري: 2)
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ًّ بن كعب  ولال هانا البربري: "كنت عند عثمان وهم ٌعرضون المصاحؾ ، فؤرسلنً بكتؾ شاة إلى أب
{ و }فَؤَْمِهِل اْلَكافِِرٌن{ ] الطارق :  فدعا بالدواة ،  [، لال : ٖٓ[ و }ال تَْبِدٌَل ِلْلَخْلِك{] الروم : 5ٔفٌها : }لَْم ٌَتََسنَّ

ِل اْلَكافِِرٌَن{، وكتب : }لَْم ٌَتََسنَّ  ِ{، ومحا }فؤْمِهْل{ وكتب}فََمّهِ ْه{ فمحا إحدى البلمٌن وكتب:}ال تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاَّ
 .(ٔ)ألحك فٌها )الهاء("

ًّ )هاء( ال موضع لها فٌه، وال أمَر  لال الطبري: " ولو كان ذلن من )ٌتسنى( أو )ٌتسنن( لما ألحك فٌه أب
ًّ بن كعب"  .(ٕ)عثمان بإلحالها فٌها، ولد روي عن زٌد بن ثابت فً ذلن نحو الذي روي فٌه عن أب

لال ابن عطٌة: "ولرأ ابن مسعود: )وهذا طعامن وشرابن لم ٌتسنه( ، ولرأ طلحة بن مصرؾ وؼٌره: 
 .(ٖ))وانظر إلى طعامن وشرابن لمابة سنة("

 .(ٗ)[، " ٌعنً: انظر إلى عظام حمارن"4َٕ٘ماِرَن{]البمرة:لوله تعالى:} َواْنُظْر إِلَى حِ 
لال ابن عثٌمٌن: " أي:" انظر إلٌه بعٌنن، فنظر إلى حماره تلوح عظامه لٌس فٌه لحم، وال عصب، وال 

 .(٘)جلد"
 .(ٙ)لال السدي: }وانظر إلى حمارن{، ولد هلكت وبلٌت عظامه"

 .(5)حمارن{:فنظر إلى حماره، حٌن ٌحٌٌه هللا"ولال مجاهد:" ٌعنً لوله: }وانظر إلى 
أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن عكرمة: }وانظر إلى حمارن{، لال: لما لام نظر إلى مفاصله متفرلة، 

 .(2)فمضى كل مفصل إلى صاحبه، فلما اتصلت المفاصل كسٌت لحما"
 . (4)"وري عن الربٌع بن أنس: "}وانظر إلى حمارن{، وكؤن حماره عنده كما هو

لال البؽوي: " فنظر فإذا هو عظام بٌض فركب هللا تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد 
 .(ٓٔ)وأحٌاه وهو ٌنظر"

لال المراؼً: " كٌؾ نخرت عظامه ، وتمطعت أوصاله وتمزلت ، لٌستبٌن لن طول لبثن ، وتطمبن 
 .(ٔٔ)بذلن نفسن"

 :(ٕٔ)[، وذكروا وجوها4ٕ٘} َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرَن {]البمرة: ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:
األول: فمال بعضهم : لال هللا تعالى ذكره ذلن له ، بعد أن أحٌاه خلمًا سوًٌّا ، ثم أراد أن ٌحًٌ حماره 

 بعد تعرٌفًا منه تعالى ذكره له كٌفٌة إحٌابه المرٌة التً رآها خاوٌة على عروشها ، فمال:}أنى ٌحًٌ هذه هللا
 .(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)موتها{ ؟ مستنكًرا إحٌاء هللا إٌاها. لاله وهب

                                                           
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/٘(:ص4ٔ4٘( أخرجه الطبري:)ٔ)
 .ٗٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .4ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٕ/ٕ( الدر المصون: ٗ)
 .4ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص5ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص5ٕٔٙ(تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص4ٕٙٙحاتم)( تفسٌر ابن أبً 2)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص4ٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 وما بعدها. 5ٙٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .5ٙٗ/٘(:ص4ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٙٗ/٘(:ص4ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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الثانً: ولال آخرون منهم : بل لال هللا تعالى ذكره ذلن له بعد أن نفخ فٌه الروح فً عٌنه، لالوا : وهً 
لاله أول عضو من أعضابه نفخ هللا فٌه الروح ، وذلن بعد أن سواه خلمًا سوًٌّا ، ولبل أن ٌحٌى حماره. 

 .(ٕ)، وابن جرٌج(ٔ)مجاهد
الثالث: ولال آخرون : بل جعل هللا الروح فً رأسه وبصره ، وجسُده مٌٌت ،  فرأى حماره لابًما كهٌبته 
ٌوم ربطه ، وطعامه وشرابه كهٌبته ٌوم َحلَّ البمعة. ثم لال هللا له : انظر إلى عظام نفسن كٌؾ ننشزها. لاله 

 .(2)، وبكر بن مضر(5)، وابن زٌد(ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ)، والضحان(ٖ)وهب
لال الطبري: " وأولى األلوال فً هذه اآلٌة بالصواب لوُل من لال : إن هللا تعالى ذكره بعث لابل : }أنَّى 
ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها{ من مماته ، ثم أراه نظٌر ما استنكر من إحٌاء هللا المرٌة التً مّر بها بعد مماتها عٌانًا 

نفسه وطعامه وحماره. فحمل تعالى ذكره ما أراه من إحٌابه نفسه وحماره مثبل لما استنكر من إحٌابه أهل  من
المرٌة التً مّر بها خاوٌةً على عروشها ، وجعل ما أراه من الِعبرة فً طعامه وشرابه ، عبرة له وحجة علٌه 

هد الذي ذكرناه لبل، وإنما للنا : ذلن أولى فً كٌفٌة إحٌابه منازل المرٌة وِجنانها. وذلن هو معنى لول مجا
بتؤوٌل اآلٌة ، ألّن لوله : }وانظر إلى العظام{ إنما هو بمعنى : وانظر إلى العظام التً تراها ببصرن كٌؾ 
ننشُزها ، ثم نكسوها لحًما، ولد كان حماره أدركه من البلى فً لول أهل التؤوٌل جمٌعًا نظٌُر الذي لحك عظاَم 

ا الخطاب ، فلم ٌمكن صرؾ معنى لوله : ) وانظر إلى العظام ( إلى أنه أمٌر له بالنظر إلى من خوطب بهذ
عظام الحمار دون عظام المؤمور بالنظر إلٌها ، وال إلى أنه أمر له بالنطر إلى عظام نفسه دون عظام 

تؤوٌل أن ٌكون األمُر الحمار.وإْذ كان ذلن كذلن ، وكان البلى لد لحك عظامه وعظام حماره ، كان األولى بال
بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما لد كان البلى لحمه ، ألن هللا تعالى ذكره جعل جمٌع ذلن علٌه حجة وله 

 .(4)عبرةً وعظةً"
 :(ٓٔ)[، على وجهٌن4ٕ٘واختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى:} َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم{]البمرة:

 ام حماره.األول: فمال األكثرون : أراد به عظ
الثانً: ولال لوم" "أراد به عظام هذا الرجل ، وذلن أن هللا تعالى لم ٌمت حماره بل أماته هو فؤحٌا هللا 
عٌنٌه ورأسه ، وسابر جسده مٌت ، ثم لال : انظر إلى حمارن فنظر فرأى حماره لابما والفا كهٌبته ٌوم ربطه 

عنمه جدٌدة لم تتؽٌر ، وتمدٌر اآلٌة : } َواْنُظْر إِلَى  حٌا لم ٌطعم ولم ٌشرب مابة عام ونظر إلى الرمة  فً
ِحَماِرَن { وانظر إلى عظامن كٌؾ ننشزها وفً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر ، وتمدٌرهما : وانظر إلى حمارن ، وانظر 

 .(ٔٔ)إلى العظام كٌؾ ننشزها ولنجعلن آٌة للناس"
 .(ٕٔ)أي لنصٌِّرن عبلمة للناس على لدرتنا" [، "4ٕ٘لوله تعالى:} َوِلنَْجعَلََن آٌَةً ِللنَّاِس{ ]البمرة:

 .(ٔ)لال الطبري:" ولنجعلن حجة على من جهل لدرتً ، وشنَّ فً عظمتً"

                                                           
 .4ٙٗ/٘:ص(4ٖٙ٘( و)4ٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٙٗ/٘(:ص4ٖ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٓٗ/٘(:ص4ٖ2٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٓٗ/٘(:ص4ٗٔ٘( و)4ٗٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔٗ/٘(:ص4ٕٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٕٗ/٘(:ص4ٖٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 5ٕٗ-5ٔٗ/٘(:ص4ٗٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕٗ/٘(:ص4ٗ٘٘الطبري)(انظر: تفسٌر 2)
 .5ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٕٖٕٖٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .4ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
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لال الماسمً:" أي فعلنا ما فعلنا، من إحٌابن بعد ما ذكر، لتعاٌن ما استبعدته من اإلحٌاء بعد دهر طوٌل. 
 .(ٕ)ولنجعلن آٌة للناس على البعث"

 .(ٖ)نس: "لوله: }آٌة{، ٌمول: عبرة"عن الربٌع بن أ
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" معناه لهذا الممصد من أن تكون آٌة فعلنا بن هذا"

لال المراؼً:" أي فعلنا ما فعلنا من إحٌابن وإحٌاء حمارن ، وحفظ ما معن من الطعام والشراب ، لٌزٌل 
للناس، أما كونه آٌة له فواضح ، وأما كونه تعجبن ، ونرٌن آٌاتنا فً نفسن وطعامن وشرابن ، ولنجعلن آٌة 

آٌة للناس فؤلن علمهم بموته مابة عام ثم بحٌاته بعد ذلن ٌكون من أكبر اآلٌات التً ٌهتدى بها من ٌشاهدها ، 
 .(٘)إلى كمال لدرة َّللّا وعظٌم سلطانه"

 .(ٙ)م شٌوخ"ولٌل: "كان آٌة للناس ، بؤنه جاء بعد مابة عام إلى ولده وولد ولده ، شابًّا وه
 :(5)ولد اختلفوا فً موضع كون هذا الرجل آٌة، على لولٌن

األول: لال األعمش: "موضع كونه آٌة، هو أنه جاء شابا على حاله ٌوم مات، فوجد الحفدة واألبناء 
 .(2)شٌوخا"

عن  . وروي(4)لال عكرمة:" كان بعث ابن لمابة وأربعٌن، شابا، وكان ولده أبناء مابة سنة، وهم شٌوخ"
 .(ٓٔ)عبدهللا مثله

 .(ٔٔ)لال ابن أبً حاتم: "وروي عن المنهال بن عمرو واألعمش لاال: جاء شاب وولده شٌوخ"
والثانً: ولٌل: " بل موضع كونه آٌة، أنه جاء ولد هلن كل من ٌعرؾ، فكان آٌة لمن كان حٌا من لومه، 

 .(ٕٔ)إذ كانوا مولنٌن بحاله سماعا"
السدي، ٌعنً لوله: }ولنجعلن آٌة للناس{، لال: فرجع إلى أهله، فوجد  وأخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن

 داره لد بٌعت وبنٌت وهلن من كان ٌعرفه، فمال: اخرجوا من داري، لالوا: ومن أنت؟ لال: أنا عزٌر.
لالوا: ألٌس لد هلن عزٌر، منذ كذا وكذا؟ لال: فإنً أنا هو، كان من حالً، وكان. فلما عرفوا ذلن، 

 .(ٖٔ)من الدار فدفعوها إلٌه" خرجوا له
لال ابن عطٌة:" وفً إماتته هذه المدة، ثم إحٌابه أعظم آٌة، وأمره كله آٌة للناس ؼابر الدهر، ال ٌحتاج 

 .(ٗٔ)إلى تخصٌص بعض ذلن دون بعض"
ولال عباد بن منصور: "سؤلت الحسن، عن لوله: }ولنجعلن آٌة للناس{، لال: فكان هذا عبدا نفعه هللا بما 

 .(٘ٔ)أراه من العبرة فً نفسه وجعله آٌة للناس"

                                                                                                                                                                                             
 .5ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .42ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص55ٕٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٔٓ٘/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٘)
 .5ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٓ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص5ٖٕٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .5ٗٗ/٘(:ص4ٗ5٘، والطبري)٘ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٙبً حاتم)( تفسٌر ابن أٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البمرة: [، " أي تؤمل فً عظام حمارن النخرة كٌؾ 4ٕ٘لوله تعالى :}َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َك
 .(ٔ)نرّكب بعضها فوق بعض وأنت تنظر"

 .(ٕ)عض ونركبه علٌه"لال الماسمً" أي عظام الحمار لتشاهد كٌفٌة اإلحٌاء، ]إذ[ نرفع بعضها على ب
 -لال المراؼً:" أي إن المادر على أن ٌكسو هذه العظام لحما وٌمدها بالحٌاة وٌجعلها أصبل لجسم حى 

لادر على أن ٌعٌد الخصب والعمران للمرٌة ، وكذلن المادر على اإلحٌاء بعد لبث مابة سنة لادر على اإلحٌاء 
  .(ٖ)الى ٌشبه بعضا"بعد لبث الموتى آالؾ السنٌن ، فبعض أفعاله تع

ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البمرة:  :(ٗ)[، وجوها4ٕ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: :}َك
 .(٘)األول: لال ابن عباس:"}وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها {:نشخصها عضوا عضوا"

كٌؾ ٌلتبم الثانً: لال وهب بن منبه: "ٌعنً فً لوله: }كٌؾ ننشزها{ لال: فجعل ٌنظر إلى العظام، 
 .(ٙ)بعضها إلى بعض"

الثالث: وعن السدي" "لوله: وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها ٌمول: نحركها ثم نكسوها، فبعث هللا رٌحا، 
فجاءته بعظام الحمار من كل سهل وجبل، ذهبت به الطٌر والسباع، فاجتمعت، وركب بعضها فً بعض، وهو 

 .(5)م"ٌنظر، وصار حمارا من عظام، لٌس له لحم وال د
 .(2)الرابع: ورٌوي: "عن أبً حفص مبشر بن عبٌد، فً لراءته: }كٌؾ ننشزها{، لال: نمٌمها"

لال الطبري: " والذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة من المول ، أن ٌمال : أن هللا تعالى ذكره ، أخبر أنه حمل 
لده ولْومه ممن علم موته ، الذي وصؾ صفته فً هذه اآلٌة ُحجة للناس ، فكان ذلن ُحجة على من عرفه من و

 .(4)وإحٌاَء هللا إٌاه بعد مماته ، وعلى من بُعث إلٌه منهم"
ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البمرة:  :(ٓٔ)[، أربعة لراءات 4ٕ٘وفً لوله تعالى :}َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َك

عمرو وذلن لراءة عامة  األولى: } نُْنِشُرَها { بالراء المهملة وضم النون، لرأ بذلن ابن كثٌر ونافع وأبو
، وابن (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)لرأة أهل المدٌنة ، بمعنى : وانظر إلى العظام كٌؾ نحٌٌها ، ثم نكسوها لحًما، لاله مجاهد

 .(ٖٔ)زٌد
[  ٕٕلال الطبري: " واحتج بعض لَرأة ذلن بالراء وضم نون أوله ، بموله : }ثُمَّ إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ{] عبس : 

 .(ٗٔ)الصواب إلحاق لوله : }وانظر إلى العظام كٌؾ ننشرها{ به." ، فرأى أّن من
لال الماوردي: "والنشور : الحٌاة بعد الموت ، مؤخوذ من نشر الثوب ، ألن المٌت كالمطوي ، ألنه 

ًَ وانبسط بالتصرؾ لٌل : نُِشَر وأُنِشر "  .(٘ٔ)ممبوض عن التصرؾ بالموت ، فإذا َحٌِ

                                                           
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .42ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٗ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص52ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص54ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص2ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص2ٕٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم:)2)
 .5٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .5ٙٗ-5٘ٗ/٘. وتفسٌر الطبري: ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 5ٙٗ-5ٙٗ/٘(:ص4٘ٔ٘( و)4٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .55ٗ/٘(:ص4ٕ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .55ٗ/٘(:ص4ٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .55ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٔ( النكت والعٌون: ٘ٔ)
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، وذلن لراءة (ٔ)البالون }ننِشُزها{، بالزاي المعجمة ، ٌعنً نرفع بعضها إلى بعض والمراءة الثانٌة : لرأ بها
 عامة لرأة الكوفٌٌن.

وأصل )النشوز( االرتفاع ، ومنه لٌل : " لد نشز الؽبلم " ، إذا ارتفع طوله وشبَّ ، ومنه " نشوز المرأة 
 : (ٕ)" على زوجها، بؤن تطٌح ببصرها إلى بشر صارفة له عن زوجها، كمول الفرزدق 

 إدا جلست عند اإلمام كؤنها      بها رفمة من ساعة ٌستحٌلها
 : (ٖ)وكمول األخر 

 ل عن نشز تخلى رمٌته     بؤمثال أبصار النساء المواريإذا اللٌ
ومن ذلن لٌل للمكان المرتفع من األرض : " نََشز ونَْشز ونشاز " ، ، فإذا أردت أنن رفعته ، للت : " 

 .(ٗ) أنشزته إنشاًزا " ، و " نشز هو " ، إذا ارتفع
ذلن بالزاي : كٌؾ نرفعُها من أماكنها  فمعنى لوله : "}وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها { فً لراءة من لرأ

 .(5)، والسدي(ٙ). وبه لال  ابن عباس(٘)من األرض فنردُّها إلى أماكنها من الجسد"
ٌَْؾ نَْنُشُرَها {، بفتح النون من أوله وبالراء. كؤنّه  المراءة الثالثة: ولرأ ذلن بعضهم : }َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َك

نَْشِر الشًء وطٌِّه، وذلن لراءة ؼٌر محمودة ، ألن العرب ال تمول : نشر الموتى ، وّجه ذلن إلى مثل معنى : 
وإنما تمول : " أنشر هللا الموتى " ، فنشروا هم " بمعنى : أحٌاهم فحٌُوا هم. وٌدل على ذلن لوله : ) ثُمَّ إِذَا 

[ ؛  .. وعلى أنه إذا أرٌد به  ٌُْٕٔنِشُروَن ( ] األنبٌاء :  َشاَء أَْنَشَرهُ ( ولوله : ) أَِم اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن األْرِض ُهمْ 
 :(2)َحًٌِ ، المٌت وعاش بعد مماته ، لٌل : نََشر، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة 

ا َرأَْوا :          ٌَا َعَجبًا ِلْلَمٌِِّت النَّاِشرِ   َحتَّى ٌَمُوَل النَّاَس ِممَّ
" وروي سماًعا من العرب : " كان به َجَربٌ  ًَ  .(4)فنََشر " ، إذا عاد َوَحٌِ

 .(ٓٔ)المراءة الرابعة: ولرأ أبً بن كعب: }كٌؾ ننشٌها{ بالٌاء

                                                           
( لال ابن عطٌة: " وٌملك عندي أن ٌكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض، وإنما النشوز االرتفاع للٌبل للببل، فكؤنه ولؾ على ٔ)

العظام الرفات وخروج ما ٌوجد منها عند االختراع، ولال النماش: ننشزها معناه ننبتها، وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت، نبات 
من ذلن نشز ناب البعٌر، والنشز من األرض على التشبٌه بذلن، ونشزت المرأة كؤنها فارلت الحال التً ٌنبؽً أن تكون علٌها، ولوله 

[ أي فارتفعوا شٌبا شٌبا كنشوز الناب. فبذلن تكون التوسعة، فكؤن النشوز ضرب من َٔٔل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا ]المجادلة: تعالى: َوإِذا لٌِ
 االرتفاع. وٌبعد فً االستعمال أن ٌمال لمن ارتفع فً حابط أو ؼرفة:

 [.ٖٔ٘/ٔنشز".]المحرر الوجٌز: 
. من لصٌدة ٌخاطب بها زوجته، وفً رواٌة"ترى رفمة من خلفها"، ومعنى: 2ٓٙ، والمفردات: 4ٖ4/ٕ، والكامل: ٙٓٙ/ٕ( دٌوانه: ٕ)

 تستحٌلها: تتبٌّن حاالتها.
 .ٔٗ٘/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الراؼبـ انظر: تفسٌره: ٖ)
 .ٔٗ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 5ٙٗ-5٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٙٗ/٘(ص:4ٗ2٘انظر: تفسٌر الطبري)( ٙ)
 .5ٙٗ/٘(ص:4ٗ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
:  ٔ)بوالق( وهو فً أكثر الكتب ، ولد مضى بٌتان منها فً  ٖٙ:  ٖٓ/  ٕٖ:  ٕ٘/  ٗٔ:  4ٔ، وسٌؤتً فً التفسٌر  ٘ٓٔ(دٌوانه : 2)

اِمرِ . ولبله ٌذكر صاحبته ، فؤجاد وأبدع : َعْهِدي  ٖٔٔ:  ٖ/ ٕ، تعلٌك :  5ٗٗ ٌْفَاَء ِمثَْل الُمْهَرةِ الضَّ ِ لَْد ُسْربِلَْت ... َه ًّ  بَِها فًِ الَح
 لَْد نََهَد الثَّْدُي َعلَى نَْحِرَها ... فًِ ُمْشِرٍق ِذي َصبَحٍ نَاثِرِ 
ٌْتًا إلَى نَْحِرَها ... َعاَش ، َولَْم ٌُْنمَْل إِلى لَابِرِ   لَْو أَْسنََدْت َم

 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حتَّى ٌَمُوَل الناُس . . 
أنار الصبح )بفتحتٌن( برٌك اللون والحلى والسبلح ، تراه مشربًا كالجمر ٌتؤلأل . ونابر : نٌر . ٌمال : " نار الشًء فهو نٌر ونابر " و " 

 فهو منٌر " .
 .52ٗ-55ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
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لال الطبري: " والمول فً ذلن عندي أّن معنى " اإلنشاز " ومعنى " اإلنشار " متماربان ، ألن معنى " 
" إعادة الحٌاة إلى العظام، وإعادتها اإلنشاز " : التركٌُب واإلثبات ورد العظام إلى العظام ، ومعنى " اإلنشار 

ال شن أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارلتها إٌاها. فهما وإن اختلفا فً اللفظ ، فمتماربا 
المعنى. ولد جاءت بالمراءة بهما األمة مجٌبًا ٌمطُع العذر وٌوجب الحجة ، فبؤٌِّهما لرأ المارئ فمصٌب ، 

وال حجة توجب إلحداهما المضاَء بالصواب على األخرى، فإن ظّن ظاٌن أن " اإلنشاَر "   النمٌاد معنٌٌهما ،
إذا كان إحٌاًء ، فهو بالصواب أولى ، ألن المؤمور بالنظر إلى العظام وهً تنُشر إنما أمر به لٌرى عٌانًا ما 

العظام ال شن فً هذا الموضع ، إنما أنكره بموله : }أنَّى ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها{ ؟ ] فمد أخطؤ [، فإن إحٌاء 
عنى به ردُّها إلى أماكنها من جسد المنظور إلٌه ، وهو ٌُحٌى ،  إلعادة الروح التً كانت فارلتها عند الممات. 
والذي ٌدل على ذلن لوله : }ثم نكسوها لحًما{، وال شن أن الروح إنما نفخت فً العظام التً أنشزت بعد أن 

ذلن كذلن ،  وكان معنى " اإلنشاز " تركٌب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد ، كسٌت اللحم. وإذ كان 
وكان ذلن معنى " اإلنشار "  وكان معلوًما استواء معنٌٌهما ، وأنهما متفما المعنى ال مختلفاه ، ففً ذلن إبانة 

ٌَْؾ عن صحة ما للنا فٌه، وأما المراءة الثالثة ، فؽٌر جابزةٍ المراءةُ بها عندي ،  وهً لراءة من لرأ : " َك
نَْنُشُرَها " بفتح النون وبالراء ، لشذوذها عن لراءة المسلمٌن ، وخروجها عن الصحٌح الفصٌح من كبلم 

 .(ٔ)العرب"
 .(ٕ)[، " أي نسترها به"4ٕ٘لوله تعالى:} ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحًما{]البمرة:

أي نسترها باللحم؛ فشاهد ذلن بعٌنه، فاجتمع عنده آٌتان من آٌات هللا؛ إبماء ما ٌتؽٌر  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٖ)وهو حماره" -وهو طعامه، وشرابه؛ وإحٌاء ما كان مٌتاً  -على حاله 

 .(ٗ)والكسوة: ما وارى من الثٌاب، وشبه اللحم بها" لال ابن عطٌة: "
به كما ٌواري جسَد اإلنسان كسوتُه التً ٌلبَُسها. وكذلن تفعل  لال الطبري: " نكسوها " : نُلبسها ونُوارٌها

 : (٘)العرب ، تجعل كل شًء ؼطَّى شٌبًا وواراه ، لباًسا له وُكسوة ، ومنه لول النابؽة الجعدي
ٌُْت ِمَن اإلْسبلِم ِسْربَاال   فَاْلَحْمُد هللِ إِْذ لَْم ٌَؤْتِنًِ أََجِلً      َحتَّى اْكتََس

 .(ٙ)ُكسوةً له وِسرباال" -إذ ؼطَّى الذي كان علٌه فواراه وأذهبه  - فجعل اإلسبلم
لال السدي: "إن هللا كسا العظام لحما ودما، فمام حمارا من لحم ودم، لٌس فً روح، ثم ألبل ملن ٌمشً، 

 .(ٔ)حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فٌه، فنهك الحمار"

                                                           
 .54ٗ-52ٗ/٘سٌر الطبري: ( تفٔ)
 .42ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .4ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
وكان هجا الجعدي وسب أخواله من األزد ، وهم  -، فً هجابه ابن الحٌا ، والحٌا أمه ، واسمه سوار بن أوفً المشٌري  2ٙ(دٌوانه : ٘)

ٌْبلً َكاَن ذٌََّاالَ بؤصبهان متجاورون ، فمال فً ذلن  ْرُت ذَ ا تََري ظُلََل األٌََّاِم لَْد َحَسَرْت ... عنًِّ ، وَشمَّ  لصٌدته التً أولها : إِمَّ
: " ولد لال  2ٕٕوٌنسب هذا البٌت إلى " لبٌد بن ربٌعة العامري " وإلى " لردة بن نفاثة السلولً " ، ولال ابن عبد البر فً االستٌعاب : 

 أن لبًٌدا لم ٌمل شعًرا منذ أسلم . أكثر أهل األخبار
ندي " ولال بعضهم : لم ٌمل فً اإلسبلم إال لوله : ... " وذكر البٌت ، ثم لال : ولد لٌل إن هذا البٌت لمردة بن نفاثة السلولى ، وهو أصح ع

 فً من بنً سلول ، فؤّمره علٌهم بعد أن ، فذكر لردة بن نفابة السلولى فمال : " كان شاعًرا ، لدم على رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٙ٘. ثم عاد فً ص 
ٌُْب واإِلْسبلَُم إِْلبَاالَ   أسلم وأسلموا ، فؤنشؤ ٌمول : بَاَن الشَّبَاُب فَلَْم أَْحِفْل بِِه بَاالَ ... َوأَْلبََل الشَّ

ي نَِدٌِمً ِمْن ُمَشْعَشعٍَة ... َولَْد أُلَلُِّب أَْوَراًكا َوأَ   ْكفَاالَ َولَْد أَُرّوِ
 اْلَحْمُد هلل . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

، وؼٌره . وانظر معجم  4ٗ:  ٗٔولد لٌل إن البٌت للبٌد . لال أبو عبٌدة : لم ٌمل لبٌد فً اإلسبلم ؼٌره " . وذكر ذلن أبو الفرج فً أؼانٌه 
 . وؼٌرها كثٌر . ٙ٘، ودٌوان لبٌد ، الزٌادات :  ٙٙوالمعمرٌن  ٕٖٕ: ، والشعر والشعراء  4ٖٖ،  2ٖٖالشعراء : 

 .2ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
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: لما اتصلت المفاصل، كسٌت لحما، ثم كسً وروي" عن عكرمة ٌعنً لوله: }ثم نكسوها لحما{، لال
 .(ٕ)اللحم عصبا، ثم مد الجلد علٌها، ثم نفخ فً منخره، فنهك"

ا تَبٌَََّن لَهُ{]البمرة:  .(ٖ)[، أي: " فلما تبٌن له ما أشكل علٌه ، ٌعنى أمر إحٌاء الموتى"4ٕ٘لوله تعالى:} فَلَمَّ
 .(ٗ)لال الصابونً:" أي فلما رأى اآلٌات الباهرات"

، وظهر له كٌفٌة  ًّ لال الماسمً"أي: اتضح له إعادته مع طعامه وشرابه وحماره، بعد التلؾ الكل
 .(٘)اإلحٌاء"

 .(ٙ)لال المراؼً: "أي فلما ظهر له إحٌاء المٌت عٌانا"
الذي مر على المرٌة، واستبعد أن ٌحٌٌها هللا بعد موتها؛ أو استبطؤ  -أي تبٌن لهذا الرجل  لال ابن عثٌمٌن:

هللا سبحانه وتعالى ٌحٌٌها بعد موتها، وحصل ما حصل من آٌات هللا عز وجل بالنسبة له، ولحماره،  أن
 .(5)تبٌن له األمر الذي تحمك به لدرة هللا عز وجل" -ولطعامه، وشرابه 

 فلما اتضح له عٌانًا ما كان مستنكًرا من لدرة هللا وعظمته عنده لبل عٌانه ذلن، لالَ  لال الطبري: أي: "
 .(2)أَْعلَُم "

اعترض علٌه ابن عطٌة لاببل: " وهذا خطؤ ألنه ألزم ما ال ٌمتضٌه اللفظ، وفسر على المول الشاذ 
 .(4)واالحتمال الضعٌؾ"

 .(ٓٔ)لال الزمخشري: " ولرأ ابن عباس رضى هللا عنهما : }فلما تبٌن له{، على البناء للمفعول"
َ لوله تعالى: ٍء لَِدٌٌر {]البمرة:} لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ ًْ [، " لال أٌمنت وعلمت علم المشاهدة أن 4َٕ٘علَى ُكّلِ َش

 .(ٔٔ)هللا على كل شًء لدٌر"
 .(ٕٔ)لال الماسمً:" فخرج من الظلمات إلى النور."

 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر:"أي : أنا عالم بهذا ولد رأٌته عٌانًا فؤنا أعلم أهل زمانً بذلن"
ما ٌمٌنٌّا مإٌدا بآٌات َّللّا فً نفسى وفً اآلفاق ، أن َّللّا على كل شىء من لال المراؼً: " لال : أعلم عل

 .(ٗٔ)األشٌاء التً من جملتها ما شاهدته ، لدٌر ال ٌستعصى علٌه أمر"
أن أول شًء خلمه هللا منه، عٌناه، ثم جعل ٌخلك بعد، بمٌة خلمه وهو  -وهللا أعلم -لال الحسن:"  ذكر لنا

العظام لحما، لٌعتبر وٌعلم أن هللا ٌحً الموتى، وأنه على كل شًء لدٌر، فلما رأى  ٌنظر بعٌنٌه، كٌؾ ٌكسو
 .(٘ٔ)ما أراه هللا من ذلن، أجاب ربه خٌرا، فً معرفته، فمال: }أعلم أن هللا على كل شًء لدٌر{"

                                                                                                                                                                                             
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص2ٕٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص2ٖٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .42ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٕٓ٘/ٔؼً: ( تفسٌر المراٙ)
 .4ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .2ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .42ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .22ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .5ٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
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ة، أو عفو ولال دمحم بن إسحاق: "}إن هللا على كل شًء لدٌر{، أي: إن هللا على كل ما أراد بعباده، من نمم
 .(ٔ)لدٌر"

ً لما هو علٌه؛ وعدم  -كما سبك  -« العلم»لال ابن عثٌمٌن: و ً مطابما ً جازما هو إدران الشًء إدراكا
اإلدران هو الجهل البسٌط؛ وإدران الشًء على ؼٌر ما هو علٌه: هو الجهل المركب؛ وعدم الجزم: شن؛ أو 

 .(ٕ)دهما فالراجح ظن؛ والمرجوح وهمظن؛ أو وهم؛ فإن تساوى األمران فهو شن؛ وإن ترجح أح
فصفة تموم بالمادر بحٌث ٌفعل الفعل ببل عجز؛ لموله تعالى: }وما كان هللا لٌعجزه من « المدرة»وأما والـ

[ : لما نفى أن ٌعجزه شًء لال تعالى: ٗٗشًء فً السموات وال فً األرض إنه كان علٌماً لدٌراً{ ]فاطر: 
 .(ٖ)نفى العجز، ذكر المدرة، والعلم ممابلها" }إنه كان علٌماً لدٌراً{ فلما

َ{]البمرة:  :(ٗ)[، على لراءتٌن4ٕ٘واختلفت المراءة  فً لوله تعالى "} لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
المراءة األولى: }لَاَل اْعلَْم{، على معنى األمر، بوصل )األلؾ( من )اعلم(، وجزم )المٌم( منها، وهً 

كوفة، وٌذكرون أنها فً لراءة عبد هللا: }لٌَِل اْعلَْم{، على وجه األمر من هللا الذي أحًٌ لراءة عامة لرأة أهل ال
 بعد مماته، فؤمر بالنظر إلى ما ٌحٌٌه هللا بعد مماته. 

 .(٘)وكذلن روي عن ابن عباس
ٌتواَصُل ولال الربٌع: "ذكر لنا ، وهللا أعلم ، أنه لٌل له: }انظر{، ! فجعل ٌنظر إلى العظام كٌؾ   

 .(ٙ)بعضها إلى بعض ، وذلن بعٌنٌه ، فمٌل : }اعلم أن هللا على كل شًء لدٌر{
لال أبو علً:" لال: أَْعلَُم على لفظ األمر، فالمعنى: ٌإول إلى الخبر، وذان أنّه لما تبٌّن له ما تبٌّن من 

َ الوجه الذي لٌس لشبهة علٌه منه طرٌك، نّزل نفسه منزلة ؼٌره، فخاطبها كما  ٌخاطب سواها فمال: أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
ًّ فٌخاطبها كما تخاطبه لال ٍء لَِدٌٌر وهذا مما تفعله العرب، ٌنّزل أحدهم نفسه منزلة األجنب ًْ  :(5)َعلى ُكّلِ َش

 تذّكر من أنّى ومن أٌن شربه      ٌإامر نفسٌه كذي الهجمة األبل
تركه الورود مرة لخوؾ الرامً وترّصد  فجعل عزمه على وروده الشرب له  لجهد العطش، وعلى

 المانص نفسٌن له.
 :(2)ومن ذلن لول األعشى

 أرمً بها البٌد إذا هّجرت       وأنت بٌن المرو والعاصر
. ًّ  فمال: أنت، وهو ٌرٌد نفسه، فنّزل نفسه منزلة سواه فً مخاطبته لها مخاطبة األجنب

 :(4)ومثل ذلن لوله
 وهل تطٌك وداعاً أٌّها الّرجل     وّدع هرٌرة إّن الّركب مرتحل 

                                                           
 .5ٓ٘/ٕ(:ص2ٕٙٙ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .4ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .4ٕٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .22ٙ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: 2ٗٗ-2ٔٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٕٗ/٘(:ص4٘٘٘. و)2ٔٗ/٘(:ص4٘ٗ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٕٗ/٘(:ص4٘ٙ٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
زٌد أنشده صاحب التاج فً )أبل( ونسبه للكمٌت، وكذلن اللسان )أبل( بلفظة )شربه( بضم الشٌن وذكره الطبري فً (البٌت للكمٌت بن 5)

ًّ فً هذا  45ٕ/ ٖ. وفً المرطبً 42ٖ/ ٕتفسٌره  ٍء لَِدٌٌر لال ابن عطٌة: وتؤنس أبو عل ًْ َ َعلى ُكّلِ َش عند تفسٌر لوله تعالى: أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
لشاعر: وأورد البٌت .... ٌإامر نفسه: ٌشاورها. والهجمة: عدد من اإلبل لرٌب من المابة. واإلبل بكسر الباء: اسم فاعل من المعنى بمول ا

 أبل كفرح: إذا أحسن رعٌة اإلبل، والمٌام علٌها.
 «.إذا هّجرت»بدل « إذ أعرضت»(البٌت فً اللسان )لرا( لؤلعشى وفٌه: 2)

والمرو: مسٌل  5ٗٔبمصٌدته التً ٌهجو فٌها علممة بن عبلثة وٌذكر فً آخرها نالته. انظر دٌوانه ص  ولٌس فً دٌوان األعشى. وهو أشبه
 المعصرة ومثعبها.

 .٘٘( دٌوانه: 4)
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 فمال: وّدع، فخاطب نفسه كما ٌخاطب ؼٌره، ولم ٌمل:
 :(ٔ)ألوّدع، وعلى هذا لال: أٌّها الرجل، وهو ٌعنً نفسه. ولال

 ألم تؽتمض عٌنان لٌلة أرمداً     
ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:  ًْ َ َعلى ُكّلِ َش ًّ المنفصل منه،  [،4ٕ٘فكذلن لوله لنفسه }أَْعلَُم  أَنَّ َّللاَّ نّزله منزلة األجنب

 لتنبهه على ما تبٌّن له مّما كان أشكل علٌه.
 .(ٗ()ٖ): وهو أجود فً المعنى"(ٕ)لال أبو الحسن

المراءة الثانٌة: }لَاَل أَْعلَُم{، على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به، بهمز )ألؾ( }أعلم{ ولطعها، ورفع 
لدرة هللا وعظٌم سلطانه بمعاٌنته ما عاٌنه ، لال المتبٌِّن ذلن : أعلم اآلن أنا  )المٌم(، بمعنى : "فلما تبٌن له من

 .(٘)أّن هللا على كل شًء لدٌر"
وبذلن لرأ عامة لرأة أهل المدٌنة،  وبعض لرأة أهل العراق، وبذلن فّسر معناه، جماعة من أهل التفسٌر: 

 .(ٓٔ)ٌد، وابن (4)، والضحان(2)، والسدي(5)، ولتادة(ٙ)منهم وهب
لال الطبري: " وأولى المراءتٌن بالصواب فً ذلن لراءة من لرأ : }اْعلَْم{، بوصل )األلؾ( وجزم 
)المٌم(، على وجه األمر من هللا تعالى ذكره للذي لد أحٌاه بعد مماته، باألمر بؤن ٌعلم أن هللا الذي أراه بعٌنٌه 

َره بعد موت مابة عام وببَلبه ، حتى عاَدا كهٌبتهما ٌوم ما أراه من عظٌم لدرته وسلطانه ، من إحٌابه إٌاه وحما
لبض أرواحهما ، وحفِظه علٌه طعامه وشرابه مابة عام حتى ردَّه علٌه كهٌبته ٌوم وضعه ؼٌر متؽٌر ، على 

                                                           
 (صدر بٌت لؤلعشى عجزه:ٔ)

 علٌه وآله وسلّم. انظر وعادن ما عاد السلٌم المسّهدا والسلٌم ٌطلك على اللدٌػ تفاإاًل، وهو مطلع لصٌدة لؤلعشى ٌمدح بها النبً صلّى هللا
 عن أبً علً للمعنى الذي ذكره أبو علً هنا. 45ٕ/ ٖ. واستشهد به المرطبً مع سابمه فً تفسٌره ٖ٘ٔدٌوانه/ 

(هو علً بن سلٌمان األخفش األصؽر، أبو الحسن، شٌخ أبً علً الفارسً، ذكره ابن العدٌم ممن أخذ عنهم الفارسً. توفً فً بؽداد ٕ)
 م. 42ٖٔسنة  5ٖٗ/ ٗ، ومجلة المجمع 5ٙٔ/ ٕبؽٌة الوعاة هـ( انظر  ٖ٘ٔ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
( للت: إن هذه الظاهرة التً تحدث عنها أبو علً، تسمى بـ)التجرٌد(، وكان أبو علً الفارسً وابن جنً من أوابل من تعرض لهذه ٗ)

به ؼرٌا معنٌا...ومعناه ان العرب لد  -رحمه هللا-عربٌة طرٌؾ ورأٌت أبا علًالظاهرة، فمال ابن جنً"اعلم ان هذا الفصل من فصول ال
تعتمد ان فً الشًء من نفسه معنى آخر كؤنه حمٌمته ومحصوله، ولد ٌجري ذلن إلى ألفاظها لما عمدت علٌه معانٌها. وذلن مثل لولهم: لبن 

 ى هذا ٌخاطب اإلنسان منهم نفسه، حتى كؤنها تمابله أو تخاطبه".]لمٌت زٌدا لتلمٌن منه األسد، ولبن سؤلته لتسؤلن منه البحر...وعل
 [.5ٗٗ-5ٖٗ/ٕالخصابص: 

 [:ٖٙٔ-4٘ٔ/ٕولسمه ابن األثٌر على لسمٌن]انظر: المثل السابر: 
نفسه،  األول/ التجرٌد المحض: وهو أن تؤتً بكبلم هو خطاب لؽٌرن وأنت ترٌد به نفسن، أي ان الخطاب موجه لؽٌر الشاعر لكنه ٌرٌد به

"إذ تنشطر ذات الشاعر إلى شطرٌن، شطر مخاطب وشطر مخاطب، فٌمٌم الشاعر حوارا داخلٌا لكنه حوار لاس، وان هذا األسلوب ٌؽدو 
 شكل من أشكال مواجهة الذات وحوارها ولومه.

الحضور للضمابر، وإنما ٌكون  الثانً/ التجرٌد ؼٌر المحض: فإنه خطاب لنفسن ال لؽٌرن." وهو شكل من أشكال الحوار إذ ال ٌكون فٌه
 للنفس الذي تشكل مصدرا إلحساس اإلنسان وهواجسه وانفعاالته، فالشاعر ٌخاطب مكمن الشعور واإلحساس.

والتجرٌد شكل من أشكال الحوار الذي ٌرٌد اإلنسان من خبلله أن ٌبرز مشاعره، وله خصوصٌته فً اإلٌحاء، ومن كونه شكبل ببلؼٌا 
 لن من خبلل السٌاق الذي ورد فٌه. مرتبطا بهدؾ ما، وذ

، الفوابد: ٙ٘ٔ/5، نهاٌة اإلرب فً فنون األدب: 2ٕٙ، التلخٌص فً علوم الببلؼة: 5ٗ-5ٖ/ٖالطراز: لمزٌد من المعلومات انظر: ]
 [.5ٗ-ٓٗ/ٕ، معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها: ٖٖٕ/ٖٕٓ

 .2ٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٖٗ/٘(:ص4٘2٘)( و4٘5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٗ/٘(:ص4٘4٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٖٗ/٘(:ص4ٙٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖٗ/٘(:ص4ٙٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .2ٖٗ/٘(:ص4ٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
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كل شًء لادٌر كذلن، وإنما اخترنا لراءة ذلن كذلن وحكمنا له بالصواب دون ؼٌره؛ ألن ما لبله من الكبلم 
 تعالى ذكره : لوال للذي أحٌاه هللا بعد مماته ، وخطابًا له به ، وذلن لوله : }فانظر إلى طعامن أمٌر من هللا

وشَرابن لم ٌتسنَّه وانظر إلى حمارن ... وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها{ ، فلما تبٌن له ذلن جوابًا عن 
أن هللا{ الذي فعل هذه األشٌاء على ما رأٌت  مسؤلته ربَّه : }أنى ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها{ لال هللا له : }اعلم

على ؼٌر ذلن من األشٌاء لدٌٌر كمدرته على ما رأٌت وأمثاله ،  كما لال تعالى ذكره لخلٌله إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن 
 َ ٌَْؾ تُْحًِ اْلَمْوتَى{ }َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ  َعِزٌٌز َحِكٌٌم{، فؤمر إبراهٌم بؤن أجابه عن مسؤلته إٌاه فً لوله : }َرّبِ أَِرنًِ َك

ٌعلم ، بعد أن أراه كٌفٌة إحٌابه الموتى ، أنه عزٌز حكٌم، فكذلن أمر الذي سؤل فمال : }أنّى ٌحًٌ هذه هللا بعد 
 .(ٔ)موتها{ بعد أن أراه كٌفٌة إحٌابه إٌاها أن ٌعلم أّن هللا على كل شًء لدٌر"

ٍء لَِدٌٌر{، أي: "أنا أعلم أن هللا على كل شًء ولال ابن عطٌة: لوله تعالى } لَاَل أَ  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
لدٌر، وهذا عندي لٌس بإلرار بما كان لبل ٌنكره كما زعم الطبري، بل هو لول بعثه االعتبار كما ٌمول 

ال أبو علً: "معناه أعلم هذا اإلنسان المإمن إذا رأى شٌبا ؼرٌبا من لدرة هللا: هللا ال إله إال هو ونحو هذا. ول
 .(ٕ)الضرب من العلم الذي لم أكن علمته لبل"

 .(ٖ)لال ابن عطٌة: ٌعنً علم المعاٌنة"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: ببلؼة المرآن، حٌث ٌنوع األدلة، والبراهٌن على األمور العظٌمة؛ لموله تعالى: } أو  - ٔ
 ، وما بعدها كلها فً سٌاق لدرة هللا عز وجل على إحٌاء الموتى.كالذي مر على لرٌة {؛ فهذه اآلٌة وما لبلها

ومنها: اإلشارة إلى أنه ال ٌنبؽً أن ٌهتم اإلنسان بؤعٌان أصحاب المصة؛ إذ لو كان هذا من األمور  - ٕ
 المهمة لكان هللا ٌبٌن ذلن: ٌمول: فبلن؛ وٌبٌن المرٌة.

 خاص.ومنها: أن العبرة بالمعانً والمماصد دون األش - ٖ
ومنها: إطبلق المرٌة على المساكن؛ لموله تعالى: } وهً خاوٌة على عروشها { مع أنه ٌحتمل أن  - ٗ

ٌراد بهذه اآلٌة المساكن، والساكن؛ ألن كونها خاوٌة على عروشها ٌدل على أن أهلها أٌضاً مفمودون، وأنهم 
 هالكون.

ٌار المشاَهد المنظور لدٌه؛ لموله هذا الرجل: اإلنسان، وأنه ٌنظر إلى األمور بمع ومنها: لصور نظر - ٘
} أنى ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها {؛ فكونن ترى أشٌاء متؽٌرة ال تستبعد أن هللا عز وجل ٌزٌل هذا التؽٌٌر؛ وكم 
لوا دوام الؽنى، ودوام األمن، ودوام  من أشٌاء لدَّر الناس فٌها أنها لن تزول، ثم تزول؛ كم من أناس أمَّ

أعمبه ضد ذلن؛ وكم من أناس كانوا على شدة من العٌش، والخوؾ، والهموم، والؽموم، ثم أبدلهم  السرور، ثم
 هللا سبحانه وتعالى بضد ذلن.

 بهذا. ال ٌكفر -ولكنه لم ٌشن فً لدرة هللا  -ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان إذا استبعد ولوع الشًء  - ٙ
هذا الرجل لمدة معٌنة، ثم إحٌابه؛ لموله تعالى: } فؤماته هللا ومنها: بٌان لدرة هللا عز وجل فً إماتة  - 5

 مابة عام ثم بعثه {.
ومنها: إثبات الكبلم هلل عز وجل، والمول، وأنه بحرؾ، وصوت مسموع؛ لموله تعالى: } لال كم  - 2

 لبثت{؛ واألولى األخذ بظاهر المرآن، وأن المابل هو هللا عز وجل.
 العبد فً معلوماته؛ لموله تعالى: } كم لبثت {.ومنها: جواز امتحان  - 4

                                                           
 .2ٗٗ-2ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٖٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .ٖٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
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إن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه، وأن هذه األصوات »ومنها: الرد على األشاعرة الذٌن لالوا:  - ٓٔ
وؼٌرهما ممن كلمه هللا هً أصوات خلمها هللا عز وجل  -علٌهما الصبلة والسبلم  -التً سمعها موسى، ودمحم 

 ؛ وأن هذا المول ممتضاه إنكار المول من هللا عز وجل.«هلتعبر عما فً نفس
 ومنها: بٌان حكمة هللا، حٌث أمات هذا الرجل، ثم بعثه لٌتبٌن له لدرة هللا عز وجل. - ٔٔ
ومنها: جواز إخبار اإلنسان بما ٌؽلب على ظنه، وأنه إذا خالؾ الوالع ال ٌعد مخطباً؛ لموله تعالى:  - ٕٔ

 عض ٌوم { مع أنه لبث مابة عام.} لال لبثت ٌوماً أو ب
ومنها: أن هللا لد ٌمّن على عبده بؤن ٌرٌه من آٌاته ما ٌزداد به ٌمٌنه؛ لموله تعالى: } فانظر إلى  - ٖٔ

 طعامن... { إلخ.
ومنها: أن لدرة هللا فوق ما هو معتاد من طبٌعة األمور، حٌث بمً هذا الطعام والشراب مابة سنة  - ٗٔ
 لم ٌتؽٌر.
نها: الرد على أهل الطبٌعة الذٌن ٌمولون: إن السنن الكونٌة ال تتؽٌر؛ لموله تعالى: } لم ٌتسنه {: وم - ٘ٔ

 لكون هذا الطعام، والشراب لم ٌتؽٌر لمدة مابة سنة، والرٌاح تمر به، والشمس، والحر.
 ومنها: جواز االنتفاع بالُحُمِر؛ لموله تعالى: } وانظر إلى حمارن {. - ٙٔ
ثبوت الملكٌة فٌها: ألن هللا أضاؾ الحمار إلى صاحبه؛ فمال تعالى: } حمارن {؛ فإن للت:  ومنها: - 5ٔ

؛ وإثبات الملكٌة (ٔ)«إن هللا عز وجل إذا حرم أكل شًء حرم ثمنه»بٌن هذا وبٌن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  كٌؾ تجمع
 ٌمتضً حل الثمن؟

هو المحرم؛ وأما إذا بٌعت لبلنتفاع فهذا حبلل؛ ألن  فالجواب: أنها إذا بٌعت لؤلكل فهو حرام؛ ألنه
االنتفاع بها حبلل؛ إذاً فهذا ال ٌعارض الحدٌث؛ فإذا اشترى الحمار لؤلكل فالثمن حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة 

 فالمنفعة حبلل، وثمنها حبلل.
ولنجعلن آٌة للناس {؛ ومن فوابد اآلٌة: أن هللا ٌحدث للعبد ما ٌكون عبرة لؽٌره؛ لموله تعالى: }  - 2ٔ

ومثل ذلن لوله تعالى فً عٌسى بن مرٌم، وأمه: }والتً أحصنت فرجها فنفخنا فٌها من روحنا وجعلناها 
 [ .4ٔوابنها آٌة للعالمٌن{ ]األنبٌاء: 

ومنها: أنه ٌنبؽً التفكر فٌما خلمه هللا عز وجل، وأحدثه فً الكون؛ ألن ذلن ٌزٌد اإلٌمان، حٌث إن  - 4ٔ
 ًء آٌة من آٌات هللا.هذا الش
ومنها: أنه ٌنبؽً النظر إلى اآلٌات على وجه اإلجمال، والتفصٌل؛ لموله تعالى: } وانظر إلى  - ٕٓ

حمارن{: مطلك؛ ثم لال تعالى: } وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها... { إلخ؛ فٌمتضً أن نتؤمل أوالً فً الكون 
 اً ٌزٌدنا فً اإلٌمان.من حٌث العموم، ثم من حٌث التفصٌل؛ فإن ذلن أٌض

ومنها: أن هللا عز وجل جعل اللحم على العظام كالكسوة؛ بل هو كسوة فً الوالع؛ لموله تعالى: } ثم  - ٕٔ
ً { ]المإمنون:  ً {، ولال تعالى: } فكسونا العظام لحما [ ؛ ولهذا تجد اللحم ٌمً العظام من ٗٔنكسوها لحما

 من الضرر فً اللحم.الكسر والضرر؛ ألن الضرر فً العظام أشد 
ومنها: أن اإلنسان بالتدبر، والتؤمل، والنظر ٌتبٌن له من آٌات هللا ما ال ٌتبٌن لو ؼفل؛ لموله تعالى:  - ٕٕ

 } فلما تبٌن له... { إلخ.
 ومنها: بٌان عموم لدرة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } على كل شًء لدٌر {. - ٖٕ

                                                           
: فً ثمن الخمر والمٌتة، ٗٙ، كتاب البٌوع، باب 2ٖٗٔ، واللفظ له، وأخرجه أبو داود ص52ٕٙ، حدٌث رلم 4ٕ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)

 : صحٌح.5ٖٓ/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود 22ٖٗحدٌث رلم 
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تعالى: } على كل شًء لدٌر {؛ ألن من األشٌاء فعل العبد؛ وهللا  ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله - ٕٗ
سبحانه وتعالى لادر على فعل العبد؛ وعند المدرٌة المعتزلة أن هللا لٌس بمادر على أفعال العبد؛ ألن العبد 

 عندهم مستمل خالك لفعله، وأن هللا سبحانه وتعالى لم ٌخلك أفعاله.
األفعال االختٌارٌة باهلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فؤماته هللا... ثم بعثه  ومنها: الرد على منكري لٌام - ٕ٘

{؛ وهذه أفعال متعلمة بمشٌبته، واختٌاره: متى شاء فعل، ومتى شاء لم ٌفعل؛ متى شاء خلك، ومتى شاء أمات؛ 
 ومتى شاء أذل، متى شاء أعز.

ه تعالى: } كم لبثت {، ولوله تعالى: ومنها: أن كبلم هللا عز وجل بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ لمول - ٕٙ
} بل لبثت مابة عام {؛ فإن ممول المول حروؾ بصوت سمعه المخاَطب، وأجاب علٌه بموله: } لبثت ٌوماً أو 
بعض ٌوم {؛ ولكن الصوت المسموع من كبلم هللا عز وجل لٌس كصوت المخلولٌن؛ الحروؾ هً الحروؾ 

ن الصوت صفة الرب عز وجل؛ وهللا سبحانه وتعالى ٌمول: }لٌس التً ٌعبر بها الناس؛ لكن الصوت: ال؛ أل
 [ .ٔٔكمثله شًء وهو السمٌع البصٌر{ ]الشورى: 

ومنها: أنه ٌلزم من النظر فً اآلٌات العلم، والٌمٌن؛ لموله تعالى: } فلما تبٌن له لال أعلم أن هللا  - 5ٕ
 على كل شًء لدٌر {.

؛ ألنه لو كان اإلنسان مجبوراً لكان توجه « اعلم»ة على لراءة: ومنها: أنه ٌمكن الرد على الجبرٌ - 2ٕ
 الخطاب إلٌه باألمر والتكلٌؾ، لؽواً وعبثاً.

ومنها: ثبوت كرامات األولٌاء؛ وهً كل أمر خارق للعادة ٌجرٌه هللا عز وجل على ٌد أحد أولٌابه  - 4ٕ
ً له، وشهادةً بصدق الشرٌعة التً كان علٌها؛ ولهذا لٌل: ًّ فهً آٌة للنبً الذي اتبعه؛  تكرٌما كل كرامة لول

كل مإمن تمً؛ لموله تعالى: }أال إن أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون * الذٌن آمنوا وكانوا « الولً»و
 [ .ٖٙ، ٌٕٙتمون{ ]ٌونس: 

 ومنها: وجوب العلم بؤن هللا على كل شًء لدٌر. - ٖٓ
 المرآن

أَِرنِي َكْيَؾ تُْحيِي اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بَلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ لَْلبِي لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً  }َإِْذ لَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ 
َ َلِزيٌز َحِكيٌم{ اْللَ ِمَن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ إِلَْيَن ثُمَّ اْجعَْل َللَى ُكّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُلُهنَّ يَؤْتِينََن َسْعياً وَ  ْم أَنَّ َّللاَّ

[ٕٓٙ]البمرة:  
 التفسٌر:

طلب إبراهٌم من ربه أن ٌرٌه كٌفٌة البعث، فمال هللا له: أََولم تإمن؟ لال: بلى،  -أٌها الرسول-واذكر 
ولكن أطلب ذلن ألزداد ٌمٌنًا على ٌمٌنً، لال: فخذ أربعة من الطٌر فاضممهن إلٌن واذبحهن ولطعهن، ثم 

ى كل جبل منهن جزًءا، ثم ناِدهن ٌؤتٌنن مسرعات. فنادى إبراهٌم علٌه السبلم، فإذا كل جزء ٌعود اجعل عل
إلى موضعه، وإذا بها تؤتً مسرعة. واعلم أن هللا عزٌز ال ٌؽلبه شًء، حكٌم فً ألواله وأفعاله وشرعه 

 ولدره.
 .(ٔ)لال إبراهٌم"[، " ألم تر إذ َٕٓٙوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم{]البمرة: لوله تعالى:}

لال الطبري: " وإنما صلح أن ٌعطؾ بموله : }وإذ لال إبراهٌم{ على لوله : }أو كالذي مّر على لرٌة{، 
ولوله : }ألم تر إلى الذي حاّج إبراهٌم فً ربه{، ألن لوله : }ألم تر{ لٌس معناه : ألم تر بعٌنٌن ، وإنما معناه : 

كر،  فهو وإن كان لفظه لفظ " الرإٌة " فٌعطؾ علٌه أحٌانًا بما ٌوافك لفظه ألم تر بملبن ، فمعناه : ألم تعلم فتذ
 .(ٕ)من الكبلم ، وأحٌانًا بما ٌوافك معناه"

                                                           
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
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هو األب الثالث لؤلنبٌاء؛ فاألول: آدم؛ والثانً: نوح؛ والثالث: إبراهٌم، كما لال هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-إبراهٌم{ و}
[ ، ولال تعالى فً نوح: }وجعلنا ذرٌته هم البالٌن{ ]الصافات: 52راهٌم{ ]الحج: سبحانه وتعالى: }ملة أبٌكم إب

 . (ٔ)[ٕٙ[ ؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: لال هللا تعالى: }ٌا بنً آدم{ ]األعراؾ: 55
ٌَْؾ تُْحًٌِ اْلَمْوتَى{]البمرة: لوله تعالى:} ، (ٕ)اجعلنً أنظر، وأرى بعٌنً" [، أي: ربًّ  "َٕٓٙرّبِ أَِرنًِ َك

 كٌؾ تحًٌ الموتى.
والسإال هنا عن الكٌفٌة ال عن اإلمكان؛ ألن إبراهٌم لم ٌشن فً المدرة؛ وال عن معنى لال ابن عثٌمٌن:"

اإلحٌاء؛ ألن معنى اإلحٌاء عنده معلوم؛ لكن أراد أن ٌعلم الكٌفٌة: كٌؾ ٌحًٌ هللا الموتى بعد أن أماتهم، 
 ً  .(ٖ)وعظاماً" وصاروا ترابا

سؤل الخلٌل عن الكٌفٌة مع إٌِمانه الجازم بالمدرة الربانٌة، فكان ٌرٌد أن ٌعلم بالعٌان ما  لال الصابونً: "
 .(ٗ)كان ٌولن به بالوجدان"

 :(٘): }الموتى{ : ٌحتمل وجهٌنولوله تعالى
 األول: أّي موتى ٌكونون.

 الثانً: أن المراد به الموتى من بنً آدم.
إذا نظرنا إلى لفظ }الموتى{ وجدناه عاماً؛ ٌعنً أّي شًء ٌحٌٌه هللا أمامه فمد أراه؛ فٌترجح االحتمال 

 األول. 
 :(ٙ)واختلؾ أهل التفسٌر فً سبب مسؤلة إبراهٌم، على ألوال

لول ابن  األول : أنه أنه رأى دابة لد تمسَّمتها السباعُ والطٌُر، فسؤل ربه أن ٌرٌه كٌفٌة إحٌابه إٌاها، وهذا
 .(ٔٔ)، وابن ٌد(ٓٔ)، وابن جرٌج(4)، والضحان (2)، ولتادة (5)عباس

لال الطبري: " فٌزداد ٌمٌنًا برإٌته ذلن عٌانًا إلى علمه به خبًرا ، فؤراه هللا ذلن مثبل بما أخبر أنه أمره 
 .(ٕٔ)به"

 فٌما معناه. (ٗٔ)، والحسن(ٖٔ)والثانً : لمنازعة النمرود له فً اإلحٌاء ، لاله ابن إسحاق
لال الطبري: الموالن األول والثانً: " متماربا المعنى، فً أن مسؤلة إبراهٌم ربه أن ٌرٌه كٌؾ ٌحًٌ 

 .(٘ٔ)الموتى ، كانت لٌرى عٌانًا ما كان عنده من علم ذلن خبًرا"

                                                           
 .44ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 . 44ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 . 44ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .44ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 وما بعدها. 2٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 . 5ٓ٘/ٕ(:ص25ٕٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5)
 .2٘ٗ/٘(:ص4ٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٓ٘/ٕ(:ص25ٕٙ، وابن ابً حاتم)2ٙٗ-2٘ٗ/٘(:ص4ٙٗ٘الطبري)(انظر: تفسٌر 4)
 . 2ٙٗ/٘(:ص4ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٙٗ/٘(:ص4ٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2٘ٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .25ٗ/٘(:ص4ٙ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٓ٘/ٕ(:ص22ٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .25ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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ٌبل فسؤل ربه الثالث: ولال آخرون : بل كانت مسؤلته ذلن ربَّه عند البشارة التً أتته من هللا بؤنه اتخذه خل
أن ٌرٌه عاجبل من العبلمة له على ذلن ، لٌطمبن للبه بؤنه لد اصطفاه لنفسه خلٌبل وٌكون ذلن لما عنده من 

 الٌمٌن مإًٌِّدا.
، وعبدهللا بن (ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)، وهو المروي عن  السدي(ٔ)وإلى هذا المول ذهب الطحاوي

 . (ٗ)المبارن
ألنه شن فً لدرة هللا على إحٌاء الموتى. روي  فٌما معنى ذلن عن عطاء بن الرابع: ولٌل: لال ذلن لربه 

 .(2)، وهذا اختٌار الطبري(5)، وعطاء(ٙ)، وابن عباس(٘)أبً رباح
واستندوا فً لولهم على ما روي عن أبً هرٌرة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " نحُن أحك بالشن من إبراهٌم 

 .(ٓٔ()4)كٌؾ تحًٌ الموتى ، لال أولم تإمن ؟ لال بلى ولكن لٌطمبن للبً "، لال : رب أرنً 

                                                           
 .2ٗٔ/  ٔمشكل اآلثار: (شرح ٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص24ٕٙ، وابن ابً حاتم)22ٗ-25ٗ/٘(:ص4ٙ2٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .24ٗ/٘(:ص4ٙ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ٙٔٔ/  ٔ(، وشرح السنة للبؽوي:  22ٗ/  ٕ(، واألسماء والصفات للبٌهمً: )  ٙٗ٘ٔ/  ٖ(أعبلم الحدٌث للخطابً: ) ٗ)
 .4ٔٗ/٘(:ص45ٗ٘. و)4ٓٗ/٘(:ص45ٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٓٗ-24ٗ/٘(:ص45ٔ٘( و)45ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
. لال: "دخل للب إبراهٌم بعض ما ٌدخل للوب الناس فمال: رب أرنً كٌؾ تحً 2ٓ٘/ٕ(:ص4ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5)

 الموتى لال أولم تإمن لال بلى".
 .4ٕٗ-4ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
[:  ٔ٘)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم ( ] الحجر:  : . ورواه البخاري فً األنبٌاء: باب لول هللا4ٓٗ/٘(:ص45ٖ٘( أخرجه الطبري)4)
( رلم )  5ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘(، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع إلى ربن ( ] ٌوسؾ:  5ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ)

( وفً الفضابل: باب  44ٖ( رلم )  2ٔٗ/  ٔسلم فً اإلٌمان: باب زٌادة طمؤنٌنة الملب بتظاهر األدلة: ) ( ولٌس فٌه لفظ الشن، وم 4ٗٙٗ
 (.4ٕٔٙ( رلم ) 5ٕٗ/  ٘ٔمن فضابل إبراهٌم الخلٌل: ) 

باب من فضابل ولذلن رواه مسلم كما سبك فً كتاب الفضابل: ]  لد بٌنوا معنى هذا الحدٌث بل وعدوه من فضابل إبراهٌم  ( إن العلماءٓٔ)
عن الشن فً لدرة هللا على إحٌاء الموتى، والمطع بعدم  -ملسو هيلع هللا ىلص- ونبٌنا دمحم علٌه السبلم - ، ولالوا المراد من الحدٌث: تنزٌه إبراهٌم[ إبراهٌم

 :ألواها داللة الحدٌث على ذلن، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. ولكنهم اختلفوا فً معنى الحدٌث على عدة ألوال
لم ٌشن، ولو كان الشن متطرلاً إلٌه لكنا   لال: إن إبراهٌم -علٌه السبلم- ، فكؤنه أن المراد بهذا الحدٌث نفً الشن عن إبراهٌم : المول األول

ال ٌشن. لال من باب أولى أ  -علٌه السبلم- نحن أحك بالشن منه، فإذا كنا نحن لم نشن فً لدرة هللا تعالى على إحٌاء الموتى، فإبراهٌم
 .على سبٌل التواضع وهضم النفس -علٌه السبلم-  ذلن

(، 2ٗٔ/  ٔ(، والطحاوٌشرح مشكل اآلثار: ) 4ٕـ  4ٔوإلى هذا المول ذهب جمهور العلماء كابن لتٌبةتؤوٌل مختلؾ الحدٌث: ) 
/  ٕ(، وابن عطٌةلمحرر الوجٌز: )  4ٕٕ(، والحمٌدٌفسٌر ؼرٌب ما فً الصحٌحٌن: ) ٙٗ٘ٔـ  ٘ٗ٘ٔ/  ٖوالخطابٌؤعبلم الحدٌث : ) 

(، والنووٌشرح 2ٖ٘/  ٖ(، وابن الجوزٌكشؾ المشكل : ) ٖٓٔ(، والماضً عٌاضالشفاء: ) 4ٖٕـ  4ٕٕ/  ٕ(، وابن حزمالفصل: ) ٖٖٓ
(، وابن ٖٙ/  ٗ(، )  ٖٖٔ/  ٔ(، وصفً الرحمن المباركفورٌمنة المنعم فً شرح صحٌح مسلم: ) ٕٗ٘/  ٕالنووي على مسلم: ) 

(، وؼٌرهم]نظر: شرح صحٌح البخاري البن بطال: ) 4ٕٔ/  ٔ(، والمول المفٌد على كتاب التوحٌد: )  ٖ٘ٓ/  ٖعثٌمٌنتفسٌر المرآن له: ) 
(،  ٘ٙٗ/  ٔ(، وإكمال المعلم للماضً عٌاض: )  2ٕٗ/  ٔ(، ومعالم التنزٌل: )  22ٗ/  ٕ(، واألسماء والصفات للبٌهمً: )  ٕ٘٘/  4

 [.ٕٔٗ/  ٙ(، وفتح الباري: )  ٕٗ٘/  ٕ(، وشرح النووي على مسلم: )  44ٕـ  42ٕ/  ٖالمرآن للمرطبً: ) والجامع ألحكام 
لال الخطابً: " مذهب الحدٌث التواضع والهضم من النفس، ولٌس فً لوله : "نحن أحك بالشن من إبراهٌم"؛ اعتراؾ بالشن على نفسه، 

 (. ٙٗ٘ٔـ  ٘ٗ٘ٔ/  ٖالشن عن كل واحد منهما".أعبلم الحدٌث: ) ، لكن فٌه نفً -علٌه السبلم- وال على إبراهٌم
 (.2ٖ٘/  ٖولال ابن الجوزي: " مخرج هذا الحدٌث مخرج التواضع وكسر النفس".كشؾ المشكل: ) 

ملب التً طلبها سّمى التفاوت بٌن اإلٌمان واالطمبنان شكاً، فؤطلك على ما دون طمؤنٌنة ال -علٌه الصبلة والسبلم- أن النبً :المول الثانً
عبّر عن هذا  -علٌه السبلم- اسَم الشن، وإال فإبراهٌم كان مإمناً مولناً، لٌس عنده شن ٌمدح فً ٌمٌنه، ولكن الرسول -علٌه السبلم- إبراهٌم

 .المعنى بهذه العبارة
 (.5ٓ٘/  ٔ (، وابن المٌممدارج السالكٌن: )52ٔ/  ٘ٔوإلى هذا ذهب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌةمجموع الفتاوى: ) 
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لال الطبري، مرجحا هذا المول:" وأولى هذه األلوال بتؤوٌل اآلٌة ، ما صحَّ به الخبر عن رسول هللا صلى 
تإمن ؟ أنه لال ، وهو لوله : " نحن أحك بالشن من إبراهٌم ، لال : رب أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى ؟ لال أولم 

، وأن تكون مسؤلته ربَّه ما سؤله أن ٌُرٌه من إحٌاء الموتى لعارض من الشٌطان عرَض فً للبه ، كالذي (ٔ)"
: من أن إبراهٌم لما رأى الحوت الذي بعضه فً البر وبعضه فً البحر ، لد تعاوره  (ٕ)ذكرنا عن ابن زٌد آنفًا

فً نفسه فمال : متى ٌجمع هللا هذا من بطون هإالء ؟ دواب البر ودواب البحر وطٌر الهواء ، ألمى الشٌطان 
فسؤل إبراهٌم حٌنبذ ربه أن ٌرٌه كٌؾ ٌحًٌ الموتى ، لٌعاٌن ذلن عٌانًا ، فبل ٌمدر بعد ذلن الشٌطان أن ٌلمً 
فً للبه مثل الذي ألمً فٌه عند رإٌته ما رأى من ذلن. فمال له ربه : }أولم تإمن{ ؟ ٌمول : أولم تصدق ٌا 

م بؤنً على ذلن لادر ؟ لال : بلى ٌا رب! لكن سؤلتن أن ترٌنً ذلن لٌطمبن للبً ، فبل ٌمدر الشٌطان أن إبراهٌ
 .(ٗ)، وكذا روي عن ابن ٌد(ٖ)ٌلمً فً للبً مثل الذي فعل عند ُرإٌتً هذا الحوت"
اإلدالل  فؤما لول ابن عباس: هً أرجى آٌة فمن حٌث فٌها ولد اعترض ابن عطٌة على هذا المول، فمال: "

على هللا تعالى وسإال اإلحٌاء فً الدنٌا، ولٌست مظنة ذلن، وٌجوز أن ٌمول: هً أرجى آٌة لموله، أََولَْم 
تُْإِمْن؟ أي إن اإلٌمان كاؾ ال ٌحتاج بعده إلى تنمٌر وبحث، وأما لول عطاء بن أبً رباح: دخل للب إبراهٌم 

ذلن أن النفوس مستشرفة إلى رإٌة ما أخبرت به، بعض ما ٌدخل للوب الناس فمعناه من حب المعاٌنة، و
، وأما لول النبً علٌه السبلم نحن أحك بالشن من  (٘)«لٌس الخبر كالمعاٌنة»ولهذا لال النبً علٌه السبلم: 

إبراهٌم فمعناه: أنه لو كان شن لكنا نحن أحك به ونحن ال نشن، فإبراهٌم علٌه السبلم أحرى أن ال ٌشن، 
نفً الشن عن إبراهٌم. والذي روي فٌه عن النبً علٌه السبلم أنه لال: ذلن محض إلٌمان  فالحدٌث مبنً على

إنما هو فً الخواطر الجارٌة التً ال تثبت، وأما الشن فهو تولؾ بٌن أمرٌن ال مزٌة ألحدهما على اآلخر، 
إبراهٌم علٌه السبلم أعلم وذلن هو المنفً عن الخلٌل علٌه السبلم. وإحٌاء الموتى إنما ٌثبت بالسمع، ولد كان 

ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت ]البمرة:  [ فالشن ٌبعد على من ثبتت لدمه فً اإلٌمان 2ٕ٘به، ٌدلن على ذلن لوله: َربِّ
فمط، فكٌؾ بمرتبة النبوءة والخلة، واألنبٌاء معصومون من الكبابر ومن الصؽابر التً فٌها رذٌلة إجماعا، 

لسبلم وسابر ألفاظ اآلٌة لم تعط شكا، وذلن أن االستفهام بكٌؾ إنما هو عن حال شًء وإذا تؤملت سإاله علٌه ا
موجود متمرر الوجود عند السابل والمسبول، نحو لولن: كٌؾ علم زٌد؟ وكٌؾ نسج الثوب؟ ونحو هذا، ومتى 

ٌَْؾ خبرا عن شًء شؤن ه أن ٌستفهم للت كٌؾ ثوبن وكٌؾ زٌد فإنما السإال عن حال من أحواله، ولد تكون َك
ٌَْؾ فً هذه اآلٌة إنما  ٌَْؾ نحو لولن: كٌؾ شبت فكن، ونحو لول البخاري: كٌؾ كان بدء الوحً، وَك عنه، َك
هً استفهام عن هٌبة اإلحٌاء، واإلحٌاء متمرر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرٌن لوجود شًء لد ٌعبر عن 

، فلٌزم من ذلن أن الشًء فً نفسه ال ٌصح، مثال إنكاره باالستفهام عن حالة لذلن الشًء ٌعلم أنها ال تصح
ذلن أن ٌمول مدع: أنا أرفع هذا الجبل، فٌمول له المكذب: أرنً كٌؾ ترفعه؟ فهذه طرٌمة مجاز فً العبارة، 
ومعناها تسلٌم جدلً، كؤنه ٌمول افرض أنن ترفعه أرنً كٌؾ؟ فلما كان فً عبارة الخلٌل علٌه السبلم هذا 

                                                                                                                                                                                             
ه كما لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: " ومعلوم أن إبراهٌم كان مإمناً كما أخبر هللا عنه بموله: ) أولم تإمن لال بلى ( ولكن طلب طمؤنٌنة للب

/  ٘ٔالفتاوى: ) شكاً لذلن بإحٌاء الموتى".مجموع  -علٌه السبلم- لال: ) ولكن لٌطمبن للبً ( فالتفاوت بٌن اإلٌمان واالطمبنان سماه النبً
ٔ52.) 

[:  ٔ٘)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم ( ] الحجر:  : . ورواه البخاري فً األنبٌاء: باب لول هللا4ٓٗ/٘(:ص45ٖ٘(أخرجه الطبري)ٔ)
( رلم )  5ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘(، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع إلى ربن ( ] ٌوسؾ:  5ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ)

( وفً الفضابل: باب  44ٖ( رلم )  2ٔٗ/  ٔولٌس فٌه لفظ الشن، ومسلم فً اإلٌمان: باب زٌادة طمؤنٌنة الملب بتظاهر األدلة: )  ( 4ٗٙٗ
 (.4ٕٔٙ( رلم ) 5ٕٗ/  ٘ٔمن فضابل إبراهٌم الخلٌل: ) 

 .2ٙٗ/٘(:ص4ٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٕٗ-4ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .4ٔٗ/٘(:45٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ(أخرجه أحمد فً المسند ٘)
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خلص هللا له ذلن وحمله على أن ٌبٌن الحمٌمة فمال له: أََولَْم تُْإِمْن لاَل بَلى، فكمل األمر  االشتران المجازي،
 .(ٔ)وتخلص من كل شن، ثم علل علٌه السبلم سإاله بالطمؤنٌنة"

واعترض كثٌر من المفسرٌن على اختٌار الطبري، فهذا الماسمً ٌمول، " وحكى ابن جرٌر عن طابفة 
ذلن ألنه شن فً لدرة هللا، واستدلوا بما صح عنه صلّى هللا علٌه وسلم وفً الصحٌحٌن  من أهل العلم أنه سؤل
، وبما روي عن ابن عباس أنه لال: "ما فً المرآن (ٕ)«نحن أحّك بالشن من إبراهٌم»وؼٌرهما من لوله : 

وس وٌوسوس به عندي آٌة أرجى منها، إذ رضً هللا من إبراهٌم لوله }بَلى{، لال فهذا لما ٌعترض فً النف
، أخرجه عنه الحاكم فً المستدرن وصححه، ورجح هذا ابن جرٌر بعد حكاٌته له، لال ابن (ٖ)الشٌطان"

 .(٘). ٌعنً لول هذه الطابفة"(ٗ)عطٌة: "وهو عندي مردود"
على إحٌاء الموتى، ولكنه  -عز وجل  -لم ٌشن فً لدرة هللا  -علٌه السبلم-والراجح أن سٌدنا إبراهٌم 

إلٌه إلى عٌن الٌمٌن وهو ما تراه العٌن وتشاهده،  -عز وجل  -أن ٌتحول من علم الٌمٌن الذي أوحاه هللا أراد 
فً إحٌاء هللا الموتى، ولد  -علٌه السبلم  -حتى ٌزداد الملب اطمبنانا على ما به من إٌمان، وكٌؾ ٌشن إبراهٌم 

شًء ومنها إحٌاء الموتى، فكٌؾ ٌحاجج الملن على كل  -حاج الملن وبرهن له على لدرة هللا تبارن وتعالى 
 .(ٙ) بما ٌشن فٌه؟!

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
[:  ٔ٘)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم ( ] الحجر:  : . ورواه البخاري فً األنبٌاء: باب لول هللا4ٓٗ/٘(:ص45ٖ٘(أخرجه الطبري)ٕ)
( رلم )  5ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘إلى ربن ( ] ٌوسؾ: (، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع  5ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ)

( وفً الفضابل: باب  44ٖ( رلم )  2ٔٗ/  ٔ( ولٌس فٌه لفظ الشن، ومسلم فً اإلٌمان: باب زٌادة طمؤنٌنة الملب بتظاهر األدلة: )  4ٗٙٗ
 (.4ٕٔٙ( رلم ) 5ٕٗ/  ٘ٔمن فضابل إبراهٌم الخلٌل: ) 

 ه انمطاعا.( وتعمبه الذهبً بؤن فٌٓٙ/ٔ(المستدرن )ٖ)
 . ٕٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .44ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٘)
ُ اْلُملَْن ( وكٌؾ ٌشن فً هذا األمر، ولد حاج طاؼٌة عصره فً هذه المضٌة، لال تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِّ ٙ) ِه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

 ًَ َ ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِ  إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ ِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت الَِّذي الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت لَاَل إِْبَراِهٌُم فَإِنَّ َّللاَّ
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]البمرة :  ؾ ٌسوغ لمن حاج خصمه بمضٌة اإلحٌاء والموت، أن ٌشن فٌها بعد ذلن؟! ومن ثم فكٌ  [2َٕ٘كفََر َوَّللاَّ

ال ٌتكلم فً اإلحٌاء، وإنما كان شكه فً  -علٌه السبلم  -أال ٌدل ذلن على جهل هإالء المدعٌن وكذبهم على أنبٌاء هللا تعالى؟! إن إبراهٌم 
إحٌاء الموتى، ولنضرب مثاال على ذلن، وهلل المثل األعلى. إن الواحد أن هللا سبحانه لد ال ٌستجٌب لطلبه فً أن ٌرٌه وٌطلعه على كٌفٌة 

منا ٌمول للمهندس: كٌؾ بنٌت هذا البٌت؟ إن صاحب السإال ٌشٌر إلى حدث وإلى محدث وهو البٌت الذي تم بناإه. فهل معرفة الكٌفٌة 
انظر: تفسٌر ] ه من متاهات كٌفٌات ممصورة ومتخٌلةتدخل فً عمٌدة اإلٌمان؟ ال. إذن فاالطمبنان جاء لمراد فً كٌفٌة مخصوصة تخرج

 . [4ٖٔ/ٕالشعراوي: 
عن كٌفٌة إحٌاء الموتى، وكٌفٌة جمع األجزاء ال عن اإلحٌاء نفسه، فإنه ثابت  -علٌه السبلم  -واستنادا إلى ما سبك فمد كان سإال إبراهٌم 

ٌفٌة، واإلنسان ٌإمن بما ال ٌعرؾ كٌفٌته، وفً فطرته الرؼبة فً وممرر، وٌدل على ذلن ولوع السإال بكٌؾ التً تسؤل عن الهٌبة والك
رإٌة كٌفٌة إحٌاء الموتى من هذا  -علٌه السبلم  -استكناه أشٌاء هو مإمن بها، ولكنه ٌود لو ٌمؾ على أسرارها وخفاٌاها، وطلب الخلٌل 

وبٌة، ال طلب للطمؤنٌنة فً أصل اإلٌمان بالبعث، الذي عرفه المبٌل، فهو طلب للطمؤنٌنة فٌما تنزع إلٌه نفسه من معرفة خفاٌا أسرار الرب
 . [2ٕٕعصمة األنبٌاء والرد على الشبه الموجهة إلٌهم، د. دمحم أبو النور الحدٌدي: ] بالوحً والبرهان، دون المشاهدة والعٌان

 المتعددة مع الطمؤنٌنة إلى المدرة على اإلحٌاء. فالمعرفة التفصٌلٌة ألوى وأرسخ من المعرفة اإلٌمانٌة المإدٌة إلى التردد بٌن الكٌفٌات
إرشاد إلى ما ٌنبؽً لئلنسان أن ٌمؾ  -وهو أعلم بإٌمانه وٌمٌنه  - {أولم تإمنٌمول الشٌخ دمحم عبده فً لوله تعالى إلبراهٌم علٌه السبلم: }

ٌمان بهذا السر اإللهً، والتسلٌم فٌه لخبر الوحً، عنده، وٌكتفً به فً هذا الممام، فبل ٌتعداه إلى ما لٌس من شؤنه، كؤنه ٌمول: إن اإل
لٌل وداللته، وامتثاله هو منتهى ما ٌطلب من البشر، فلو كان وراء اإلٌمان والتسلٌم مطلع لناظر لبٌنه هللا تعالى لن، وفً هذا اإلرشاد لخ

ن وإشؽال العمول بما استؤثر هللا تعالى به، فٌما ال ٌلٌك تؤدٌب للمإمنٌن كافة، ومنع لهم عن التفكر فً كٌفٌة التكوٌ -علٌه السبلم  -الرحمن 
 [. ٗ٘-ٖ٘/ٖ.]تفسٌر المنار:بهم البحث عنه

شن إذن، فالسإال لٌكؾ الفكر عن تخٌل كٌفٌات اإلحٌاء؛ إذ تتعٌن عنده كٌفٌة إحٌاء الموتى، ذلن، ولد وردت فً اآلٌة ألوال عدٌدة، تنفً ال
«.] نحن أحك بالشن من إبراهٌم، إذ لال: رب أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى...»ه األلوال لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: وأول هذ -علٌه السبلم  -عن إبراهٌم 
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لال المراؼً: "ولٌس فً سإال إبراهٌم ما ٌشعر بالشن ، فاإلنسان لد جبل على طلب المزٌد فً العلم 
والرؼبة فً الولوؾ على أسرار الخلٌمة ، وأكمل الناس علما أشدهم رؼبة فً طلب الولوؾ على المجهوالت، 

ٌم رإٌة كٌفٌة إحٌاء الموتى طلب للطمؤنٌنة فٌما تنزع إلٌه نفسه من معرفة خفاٌا أسرار الربوبٌة ، فطلب إبراه
 .(ٔ)ال طلب للطمؤنٌنة بالبعث إذ لد عرفه بالوحى والدلٌل"

،  كان ٌشن فً لدرة هللا تعالى على اإلحٌاء -علٌه السبلم-فنعتمد جزما بؤنه لٌس الممصود هنا أن إبراهٌم
 ن فً وجهٌن:ونحتّج بذل
لد لال }بلى{، وهذا ٌزٌل كل لبس، وٌنفً كل توهم فً نسبة الشن فً  -علٌه السبلم-أن إبراهٌم :األول

 . المدرة إلى إبراهٌم
واالستفهام فً لوله تعالى : }أولم تإمن{ للتمرٌر، ولٌس لئلنكار وال للنفً، فهو كموله تعالى : }ألم نشرح 

-شرحنا لن، فمعنى }أولم تإمن{: ألست لد آمنت. لتمرٌر إٌمان إبراهٌم[ ٌعنً: لد  ٔلن صدرن{] الشرح: 
 .(ٕ)-علٌه السبلم

لال ابن عطٌة : " إحٌاء الموتى إنما ٌثبت بالسمع، ولد كان إبراهٌم أعلم به، ٌدلن على ذلن لوله: }ربً 
فكٌؾ بمرتبة النبوة [، فالشن ٌبعد على من ثبتت لدمه فً اإلٌمان فمط،  2ٕ٘الذي ٌحًٌ وٌمٌت{] البمرة : 

 .(ٖ)والخلة، واألنبٌاء معصومون من الكبابر ومن الصؽابر التً فٌها رذٌلة إجماعاً"
إنما هو عن الكٌفٌة، ال عن اإلمكان كما هو صرٌح لوله: }كٌؾ  -علٌه السبلم- أن سإال إبراهٌم : الثانً

 {. تحًٌ الموتى
وسابر ألفاظ اآلٌة لم تعط شكاً، وذلن أن االستفهام  ،-علٌه السبلم- لال ابن عطٌة : " وإذا تؤملت سإاله

بكٌؾ إنما هو عن حال شًء موجود متمرر الوجود عند السابل والمسإول . نحو لولن : كٌؾ علم زٌد؟ 
وكٌؾ نسج الثوب؟ ونحو هذا، ومتى للت كٌؾ ثوبن وكٌؾ زٌد فإنما السإال عن حال من أحواله ... و 

 .(ٗ)ستفهام عن هٌبة اإلحٌاء، واإلحٌاء متمرر"}كٌؾ{ فً هذه اآلٌة إنما هً ا
 .(٘)لال الماوردي: " وألي األمرٌن كان ، فإنه أحب أن ٌعلم ذلن علم عٌان بعد علم االستدالل

 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-[، أي: " ألست لد آمنت؛ لتمرٌر إٌمان إبراهٌم ٕٓٙلوله تعالى:} لَاَل أََولَْم تُْإِمْن{]البمرة:
 .(ٔ)األخفش:" ألست لد صدلت"لال 

                                                                                                                                                                                             
(، وفً مواضع أخرى، 4ٕٖٔ({ )الحجر( )ٔ٘البخاري فً صحٌحه، كتاب األنبٌاء، باب لوله عز وجل: }ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم )

 ([. 4ٕٔٙبل إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم )ومسلم فً صحٌحه، كتاب الفضابل، باب من فضا
صلى  -شن، ودمحم  -علٌه السبلم  -لما سمع من ٌمول: إن إبراهٌم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علٌه السبلم ـ؛ حٌث إن النبً  -والحدٌث ٌنفً الشن عن إبراهٌم 

 لم ٌشن؛ فرد علٌهم بهذا الحدٌث، أي: إذا لم نشن نحن، فإبراهٌم أولى أال ٌشن.  -هللا علٌه وسلم 
ٌمان والٌمٌن؛ ألن درجاته تتفاوت بالمعاٌنة، ٌنتمل اإلنسان فٌه من علم الٌمٌن إلى عٌن الٌمٌن، والعلم ٌنمسم إلى فالسإال كان لزٌادة اإل

ٌتولؾ على نظر واستدالل لكونه ؼٌر بدهً، والشن ممتنع فً  -ونظري  -وهو الحاصل من ؼٌر استدالل لظهوره  -ضروري 
 -أن ٌنتمل من النظري إلى األعلى منه وهو الضروري. ولٌس معنى هذا أن إبراهٌم الضروري، ومحتمل فً النظري، ولد أراد الخلٌل 

.]انظر: ولع منه شن فً علمه النظري، بل إن النظري من حٌث هو ٌجوز جرٌان الشن علٌه، وفرق بٌن الشن وجوازه -علٌه السبلم 
 [. 2ٕٕ-2ٕٔعصمة األنبٌاء والرد على الشبه الموجهة إلٌهم: 

عن كٌفٌة إحٌاء الموتى كان من أجل أن ٌنتمل من علم الٌمٌن، الذي ٌإمن به إٌمانا ال شن  -علٌه السبلم  -لنا أن سإال إبراهٌم وبهذا ٌتبٌن 
 فٌه وال تردد إلى عٌن الٌمٌن الذي ٌزٌد الملب اطمبنانا بما ٌراه وٌشاهده. 

 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٓٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: ( ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٖ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .ٖٓٓ-44ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
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 .(ٕ)لال المراؼً:" ألم تعلم ذلن وتإمن ٌؤنى لادر على اإلحٌاء كٌؾ أشاء حتى تسؤلنى إراءته ؟"
 .(ٖ)لال الشوكانً: " أي ألم تعلم ولم تإمن بؤنً لادر على اإلحٌاء حتى تسؤلنً إراءته"

 .(ٗ)ال بلى ٌا رب"لال ابن عباس: " لال أولم تإمن ٌا إبراهٌم أنً أحً الموتى؟ ل
 : (٘)واالستفهام فً لوله} أََولَْم تُْإِمْن{ للتمرٌر، فهو كمول جرٌر
 ألستم خٌر من ركب المطاٌا     وأندى العالمٌن بطون راح

 .أي: أنتم خٌر الخبلبك
 .(ٙ)لال ابن حجر: " االستفهام للتمرٌر، ووجهه: أنه طلب الكٌفٌة، وهو مشعر بالتصدٌك باإِلحٌاء"

. وروي عن (5)"عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: أولم تإمن لال بلى ٌعنً: أو لم تإمن أنً خلٌلن"وروي 
 نحوه. (2)السدي

 .(4)[، أي: " أي بلى آمنت"ٕٓٙلوله تعالى:} لَاَل بَلَى{]البمرة:
 .(ٓٔ)لال المراؼً:" لال بلى علمت ذلن وصدلت بالخبر"
 .(ٔٔ)لال الشوكانً:" علمت وآمنت بؤنن لادر على ذلن"

 .(ٕٔ)[، " أي: لٌزداد طمؤنٌنة"ٕٓٙلوله تعالى:} َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ{]البمرة: 
 .(ٖٔ)لٌسكن وٌهدأ بالٌمٌن الذي ٌستٌمنه" لال الطبري: "

 .(ٗٔ)لال المرطبً:" أي سؤلتن لٌطمبن للبً بحصول الفرق بٌن المعلوم برهانا والمعلوم عٌانا"
ى المعاٌنة والمشاهدة ، أراد أن ٌصٌر له علم الٌمٌن عٌن الٌمٌن ، ألن لال البؽوي: " أي لٌسكن للبً إل

 .(٘ٔ)الخبر لٌس كالمعاٌنة"
لال ابن حجر: " أي: لٌزٌد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتماد الملب؛ ألن تظاهر األدلة أسكن للملوب، 

 .(ٙٔ)وكؤنه لال: أنا مصدق، ولكن للعٌان لطٌؾ معنى"
 .(ٔ)ولكن سؤلت ألزداد بصٌرة وسكون للب برإٌة اإلحٌاء، فوق سكونه بالوحً"لال الماسمً: " 

                                                                                                                                                                                             
 .44ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص4ٕٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
هـ(، و)خٌرمن ركب المطاٌا( كناٌة عن )صفة( ٓٔٔفً مدح عبدالملن بن مروان)ت ، وهً ضمن أبٌات52( شرح دٌوانه، للصاوي: ٘)

األفضلٌة فً الشجاعة ؛ لربطها بالركوب ؛ وبالتالً الفروسٌة، و)راح(: جمع راحة، وهً باطن الكؾ. وؼرضه أكرم الناس، فموله:)أندى 
ووضعهما فً صٌؽة  –لتٌن تُعتبران عند العرب من أهم الصفات ال -العالمٌن بطون راح( داللة على كرمهم . الجمع بٌن هاتٌن الصفتٌن

ٌَْل فً المدح.  اسم التفضٌل ، والتعبٌرعنها بصٌؽة االستفهام التمرٌري ؛ لكل ذلن اعتبر البٌت من أفضل ما لِ
، البحر ٖٓٓ/ٖللمرطبً: ، الجامع ألحكام المرآن ٖٗ/5ب، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5٘ٔ/ٔ، و انظر: البسٌط للواحدي: 5ٗٗ/ٙ( الفتح: ٙ)

 . ٖٓٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 42ٕ/ٕالمحٌط ألبً حٌان: 
 .4ٓ٘/ٕ(:ص4ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 . ولفظه: " لال: أولم تإمن بؤنً خلٌلن؟ ٌمول: تصدق؟ لال: بلى".4ٓ٘/ٕ(:ص4ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .44ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً:4)
 .ٖٓ٘/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .4ٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .ٕٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .5٘ٗ/ٙ( الفتح: ٙٔ)
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لال المراؼً: " ولكن تالت نفسى للخبر والولوؾ على كٌفٌة هذا السر لٌطمبن للبى بالعٌان بعد خبر 
 .(ٕ)الوحى"

 .(ٖ)لال األخفش:" أي: للبً ٌنازعنً الى النظر فاذا نظرت اطمؤن للبً"
 .(ٗ)ن سالت لٌطمبن للبً باجتماع دلٌل العٌان إلى دالبل اإلٌمان"لال الشوكانً:" ولك

لال النسفً: " ولكن ألزٌد سكوناً وطمؤنٌنة بمضامة علم الضرورة علم االستدالل ، وتظاهر األدلة أسكن 
 .(٘)للملوب وأزٌد للبصٌرة فعلم االستدالل ٌجوز معه التشكٌن بخبلؾ الضروري"

اركع : »اعتدال وسكون ، فطمؤنٌنة األعضاء معروفة ، كما لال علٌه السبلم والطمؤنٌنة : لال المرطبً: "
وطمؤنٌنة الملب هً أن ٌسكن فكره فً ، (ٙ)، "]أي تستمر["(ٔ)«حتى تطمبن راكعاً... اسجد حتى تطمبن ساجداً 

فكر فٌها عبر الشًء المعتمد. والفكر فً صورة اإلحٌاء ؼٌر محظور ، كما لنا نحن الٌوم أن نفكر فٌها إذ هً 
 .(5)فؤراد الخلٌل أن ٌعاٌن فٌذهب فكره فً صورة اإلحٌاء"

 [، أربعة أوجه :ٕٓٙولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولَِكن ِلٌَّْطَمبِنَّ لَْلبًِ{]البمرة:
، (ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر (4)، ولتادة(2)أحدها : ٌعنً لٌزداد ٌمٌناً إلى ٌمٌنه ، هكذا لال الحسن

 .(ٕٔ)والربٌع
 .(ٖٔ)وهذا لول جمهور أهل العلم

لال المسمً: " ولكن لٌزول عن للبً الفكر فً كٌفٌة الحٌاة، ألنً إذا شاهدتها سكن للبً عن الجوالن فً 
 .(ٗٔ)كٌفٌاتها المتخٌلة وتعٌنت عندي بالتصوٌر المشاهد. فهذا أحسن ما ٌجري لً فً تفسٌر هذه اآلٌة"

،  وسعٌد بن (ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)للبً أنن اتخذتنً خلٌبلً ، وهذا لول ابن الساببوالثانً : أراد لٌطمبن 
 .(5ٔ)جبٌر

                                                                                                                                                                                             
الجمهور إلى أن إبراهٌم علٌه  . ثم لال: "فإّن تظاهر األدلة أسكن للملوب وأزٌد للبصٌرة والٌمٌن، ولد ذهب44ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)

ال الصبلة والسبلم لم ٌكن شاّكا فً إحٌاء الموتى لط، وإنما طلب المعاٌنة لما جبلت علٌه النفوس البشرٌة من رإٌة ما أخبرت عنه. ولهذا ل
ًّ صلّى هللا علٌه وسلم :   .[.ٕ٘ٔ/ ٔأخرجه أحمد فً المسند «] لٌس الخبر كالمعاٌنة»النب

. ثم لال المراؼً: " و فً إرشاد إبراهٌم خلٌله تؤدٌب لعامة المإمنٌن ، ومنع لهم عن التذكر فً كٌفٌة الخلك ٖٓ٘/ًٔ: ( تفسٌر المراؼٕ)
 والتكوٌن ، فإن هذا مما استؤثر َّللّا تعالى بعلمه".

 .44ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)

، كتاب 5ٗٓ؛ وأخرجه مسلم ص5٘5: وجوب المراءة لئلمام والمؤموم...، حدٌث رلم 4٘كتاب األداب، باب ، ٓٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .45ٖ[ ٘ٗ] 22٘: وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة...، حدٌث رلم ٔٔالصبلة، باب 

 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .4ٕٗ/٘(:ص42ٓ٘( و)454٘(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 . 4ٓ٘/ٕ(:ص45ٕٙ، وابن ابً حاتم)4ٖٗ/٘(:ص42ٖ٘، و)4ٕٗ/٘( :ص455٘( و)45ٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .4ٕٗ/٘(:ص452٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .4ٖٗ/٘(:ص42ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
، جامع البٌان للطبري: ٖ٘ٗ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 4ٕٖ-4ٖٔ/ٔ( انظر نحواً من هذا الكبلم فً الكشاؾ للزمخشري: ٖٔ)

 ، وؼٌرها. 4ٔٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٔٓ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٖٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 2٘ٗ/٘
 .ٕٓٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٓٓ/ٖن: تفسٌر المرطبً: ( نمبل ع٘ٔ)
 .24ٗ/٘(:ص4ٙ4٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص44ٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
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، وروي ذلن عن (ٔ)والثالث : أنه لم ٌردبه  رإٌة الملب ، وإنما أراد به رإٌة العٌن ، لاله األخفش
 .(ٕ)الضحان

ٌشاهد اإلحٌاء لتحصل له لال الشوكانً: " وال ٌصح أن ٌراد الرإٌة الملبٌة هنا ألن ممصود إبراهٌم أن 
 .(ٖ)الطمؤنٌنة"

 .(5)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)وإبراهٌم، (٘)، لاله مجاهد(ٗ)الرابع: ولال بعضهم: "ألزداد إٌمانا مع إٌمانً"
 .(2)لال ابن عطٌة:" وال زٌادة فً هذا المعنى تمكن إال السكون عن الفكر، وإال فالٌمٌن ال ٌتبعض"

 .(4)إذا دعوتن ، وتعطٌنً إذا سؤلتن. لاله ابن عباس الخامس: ولٌل: ألعلم أنن تجٌبنً
عن بعض من ال تحصٌل  (ٓٔ)ولد ذكر البعض تؤوٌبلت ال وجه لها، لال ابن حجر: " وحكى ابن التٌن

ً كان ٌصحبه سؤله عن ذلن ، وأبعد منه ما حكاه المرطبً (ٔٔ)عنده أنه أراد بموله: }لَْلبًِ{ رجبلً صالحا
. لال المرطبً: " وهذا (ٗٔ)("ٖٔ)عن بعض الصوفٌة: "أنه سؤل من ربه أن ٌرٌه كٌؾ ٌُحًٌ الملوب" (ٕٔ)المفسر

 .(٘ٔ)فاسد مردود"
سؤل ربه أن ٌرٌه ببصره كٌؾ ٌحًٌ الموتى، ألنه لد  -علٌه السبلم-والراجح فً هذه المسؤلة: أن إبراهٌم

له مرتبة عٌن الٌمٌن، ولد فصلنا المول فٌه فً تٌمن ذلن بخبر هللا تعالى، ولكنه أحب أن ٌشاهده عٌانا لٌحصل 
 محور سبب مسؤلة إبراهٌم. وهللا تعالى أعلم.

ٌِْر{]البمرة: َن الطَّ  .(ٙٔ)[،" أي أخذ أربعة طٌور"ٕٓٙلوله تعالى:}لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمّ
 .(5ٔ)لال الشوكانً: وخص الطٌر بذلن، لٌل: ألنه ألرب أنواع الحٌوان إلى اإلنسان"

                                                           
 .42ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔ)
 .ٓٔ٘/٘(:ص5ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .4ٖٗ/٘(:ص42ٗ٘ر: تفسٌر الطبري)(انظ٘)
 .4ٖٗ/٘(:ص42ٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص42ٕٙ، وابن أبً حاتم)4ٖٗ/٘(:ص42٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .4ٓ٘/ٕ(:ص4ٕٙٙ( و)4ٕ٘ٙ، وابن ابً حاتم)4ٗٗ/٘(:ص42ٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
هـ، له مصنفات أشهرها شرحه ٔٔٙبن التٌن السفالسً، شٌخ عبلمة، محدث مفسر فمٌه، توفً عام:  ( هو: أبو دمحم عبد الواحدٓٔ)

 . 2ٙٔ، شجرة النور الزكٌة لدمحم مخلوؾ: 22ٔللصحٌح. انظر: نٌل االبتهاج بتطرٌز الدٌباج لبابا التنبكتً: 
، اإلمام البخاري ٙٗ٘/ٔلظنون لحاجً خلٌفة: ( لعل ذلن فً كتابه: المخبر الفصٌح فً شرح البخاري الصحٌح، انظر: كشؾ أٔ)

، ولم أجد من ٖٙٙرلم:  5ٕٕ، معجم المصنفات الواردة فً فتح الباري لمشهور حسن وزمٌله: ٖٖٕوصحٌحه لعبد الؽنً عبد الخالك: 
 ذكر هذا المول ؼٌره. 

لم عباد زاهد، إمام متمن متبحر فً العلم، توفً ( هو: أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح الخزرجً المالكً المرطبً، عإٔ)
هـ، له مصنفات منها: الجامع ألحكام المرآن، التذكرة فً أحوال الموتى وأمور اآلخرة، شرح األسماء الحسنى، التذكار فً أفضل 5ٔٙعام: 

، ؼاٌة النهاٌة البن 4ٙ/ٕن للداودي: ، طبمات المفسرٌٓٔٔ/ٕ، نفح الطٌب للممري: 2ٖٓ/ٕاألذكار، انظر: الدٌباج المذهب البن فرحون: 
 . 2/ٕالجزري: 

ولال عمب إٌراده له: )وهذا فاسد مردود بما تعمبه من البٌان ذكره الماوردي(، وهو  ٖٓٓ-44ٕ/ٖ( الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٔ)
 . ٖٖٗ/ٔعند الماوردي فً النكت والعٌون: 

 .2٘ٗ-5ٗٗ/ٙ( الفتح: ٗٔ)
 .ٖٓٓ-44ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
. ثم لال: "ولٌل إن الطٌر همته الطٌران فً السماء والخلٌل كانت همته العلو ولٌل ؼٌر ذلن من األسباب الموجبة 2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5ٔ)

عل وجوها لكبلم هللا وعلبل لما لتخصٌص الطٌر وكل هذه ال تثمن وال تؽنً من جوع ولٌست إال خواطر أفهام وبوادر أذهان ال ٌنبؽً أن تج
ٌرد فً كبلمه وهكذا لٌل ما وجه تخصٌص هذا العدد فإن الطمؤنٌنة تحصل بإحٌاء واحد فمٌل إن الخلٌل إنما سؤل واحدا على عدد العبودٌة 
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أبو حٌان:" وأمره باألخذ للطٌور وهو : إمساكها بٌده لٌكون أثبت فً المعرفة بكٌفٌة اإلحٌاء ، ألنه لال 
ٌجتمع علٌه حاسة الرإٌة ، وحاسة اللمس...والطٌر اسم جمع لما ال ٌعمل ، ٌجوز تذكٌره وتؤنٌثه ، وهنا أتى 

ٌِْر{ وج َن الطَّ اء على األفصح فً اسم الجمع فً العدد حٌث فصل : بمن ، مذكراً لموله تعالى }لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمّ
فمٌل : أربعة من الطٌر ٌجوز اإلضافة ، كما لال تعالى : }تِْسعَةُ َرْهٍط{ ونص بعض أصحابنا على أن اإلضافة 
السم الجمع فً العدد نادرة ال ٌماس علٌها ، ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما ال ٌعمل مإنث ، وكبل 

 .(ٔ)ٌر صواب"المولٌن ؼ
ٌِْر{]البمرة: َن الطَّ [ فذكروا فٌه ٕٓٙولد تعددت األلوال فً نوع الطٌور فً لوله تعالى:}لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمّ

 وجوها:
، (ٗ)، وحجاج(ٖ)، ودمحم بن إسحاق(ٕ)األول : هن : الدٌن ، والطاووس ، والؽراب ، والحمام ، لاله مجاهد

 .(ٙ)، وعكرمة(٘)وابن زٌد
 .(5)نً : أربعة من الشمانٌن، لاله ابن عباسوالثا

 .(4)ودٌن وطاوس. لاله ابن عباس (2)والثالث: لٌل: وز ورال
 .(ٔٔ)والطاوس، والدٌن، والحمامة.لاله ابن عباس (ٓٔ)والرابع: ولٌل: الؽرنوق

ٌهمنا أكانت هذه والراجح أن نمول: بؤن هللا تعالى لم ٌعٌنها، وأن "محاولة تعٌٌنهن ال فابدة منها؛ ألنه ال 
ا، أم حماماً، أم ؼرباناً، أم أيَّ نوع من نواع الطٌور؛ ألن هللا لم ٌبٌنها لنا؛ ولو كان فً تبٌٌنها فابدة  الطٌور إَوزًّ

لبٌَّنها هللا عز وجل"
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر: " وإن كان ال طابل تحت تعٌٌنها ، إذ لو كان فً ذلن ُمتَّهم لنص علٌه المرآن"
ٌَْن{]البمرة:لوله ت  .(ٗٔ)[، " أي: أملهن، واضممهن إلٌن"ٕٓٙعالى: } فَُصْرُهنَّ إِلَ

 .(٘ٔ)لال الصابونً: " فضمهنَّ إِلٌن، ثم الطعهن، ثم اخلط بعضهن ببعض حتى ٌصبحن كتلة واحدة"
تبس لال النسفً: وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها لٌتؤملها وٌعرؾ أشكالها وهٌبآتها وحبلّها لببل تل

 .(ٙٔ)علٌه بعد اإلحٌاء وال ٌتوهم أنها ؼٌر تلن"
 .(5ٔ)لال السعدي:" أي: مزلهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض"

                                                                                                                                                                                             
حٌوان ونحو ذلن من فؤعطى أربعا على لدر الربوبٌة ولٌل إن الطٌور األربعة إشارة إلى األركان األربعة التً منها تتركب اركان ال

 الهذٌان".
 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٓ، وابن أبً حاتم)4٘ٗ-4ٗٗ/٘(:ص44ٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٗٗ/٘(:ص44ٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .4٘ٗ/٘(:ص44ٕ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4٘ٗ/٘(:ص44ٖ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٔ٘/ٕ(:5ٖٕٓحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٙ)
 . ٖٖٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 5)
 [.ٔٔ٘/ٕ( فرخ النعام.]انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 2)
 .ٔٔ٘/ٕ(:ص5ٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)4)
 [.ٔٔ٘/ٕ. لال ابن أبً حاتم: "والؽرنوق: الكركً".]تفسٌره: 25ٕ/ ٓٔ(طابر أسود طوٌل العنك واللسان ٓٔ)
 .ٔٔ٘/ٕ(:ص5ٕٓ٘ر ابن ابً حاتم)( انظر: تفسٌٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .24ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٖٔٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5ٔ)
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 .(ٔ)لال األخفش:" أي: لطعهن"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر: " أوثمهن"

 : ًّ ٌمع على إمالة الشًء، ٌمال صرته، أصوره: إذا أملته إلٌن، وعلى لطعه، ٌمال: « صرت»لال أبو عل
 :(ٖ)أي: لطعته،  فمن اإلمالة لول الشاعرصرته 

 على أنّنً فً كّل سٌر أسٌره     وفً نظري من نحو أرضن أصور
 :(ٗ)فمالوا: األصور: المابل العنك. ومن اإلمالة لوله

 ٌصور عنولها أحوى زنٌم        له ظاب كما صخب الؽرٌم
 :(٘)فهذا ال ٌكون إاّل من اإلمالة وكذلن لول اآلخر

 دهس صفاٌا      ٌصور عنولها أحوى زنٌم جاءت خلعة
 :(ٙ)ومن المطع لول ذي الّرّمة

 صرنا به الحكم وعٌّا الحكما

                                                           
 .44ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .4ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 . ولم أتعرؾ على لابله.24ٖ/ٕشواهد: الحجة للمراء السبعة: ( البٌت من ٖ)
/ ٕبرواٌة: ٌصوع بدل ٌصور، لال البكري فً السمط  -وفً المصادر اآلتٌة - 44ٔوكتاب الفرق ص  ٕ٘/ ٕ(البٌت فً أمالً المالً ٗ)

ٙ2٘: 
 أنشده أبو عبٌد فً الؽرٌب، وإنما صّحة اتصاله كما أنا مورده:

 ا ... ٌصور عنولها أحوى زنٌموجاءت خلعة دبس صفاٌ
 ٌفّرق بٌنها صدع رباع ... له ظؤب كما صخب الؽرٌم

لط من تمّدمه، فؤتى ببٌت من أعجاز بٌتٌن أسمط صدورهما، والشعر  -رحمه هللا -: هذا ما اتبع فٌه أبو علً )المالً( 4ٖولال فً التنبٌه ص 
 للمعلى العبدي وأنشد البٌتٌن.

أوردهما صاحب اللسان فً مادة )زنم( ونسبهما للمعلى بن حّمال  -عدا )دبس( فإنّها وردت فً المصادر )دهس(  والبٌتان بهذه الرواٌة ما
العبدي، وٌتراءى لنا من هذه الرواٌة أن بٌت المصنؾ ملفك من البٌتٌن، ولكن الؽرٌب فً األمر أن المصادر تناولت البٌت برواٌته 

 جر!.المذكورة عند الفارسً ونسبته ألوس بن ح
ففً اللسان )ظؤب( أنشده األصمعً ألوس بن حجر ولال: ولٌس أوس بن حجر هذا هو التٌمً ألّن هذا لم ٌجًء فً شعره. لال ابن بري: 
هذا البٌت للمعلى بن جمال العبدي. اهـ منه ثم ذكره فً مادة )ظرب، صدع، عنك( ألوس وفً التاج ألوس أٌضاً. وكذلن نسبه األزهري 

 ألوس. ٕٗ٘/ ٔفً التهذٌب 
 والظاهر عندنا من رواٌة الفارسً للبٌت اآلتً، ولوله: وكذلن لول اآلخر:

 وجاءت خلعة دهس صفاٌا ... ٌصور عنولها أحوى زنٌم
ا أن هنالن تداخبًل بٌن الرواٌتٌن، وربّما كان الشعر لشاعرٌن مختلفٌن، وتوافك عجزا البٌتٌن عندهما إّما من ولع الحافر على الحافر كم

ٌمولون، وإّما أن أحدهما أخذ من اآلخر، وهذا فً نظرنا ما ٌفسر االختبلؾ فً نسبة الشعر مرة ألوس وأخرى للمعلى ثم إن البٌت الثانً: 
برواٌة المصنؾ، وفً  25ٔبرواٌة وكانت خلعة دهساً صفاٌا ... وفً األضداد البن السكٌت ص  ٖٖفً كتاب األضداد لؤلصمعً ص 

، هنالن اختبلؾ بٌن )جّمال وحّمال( بٌن 54ٔونظام الؽرٌب للربعً ص/  2ٔ/ ٔللعبدي وكذلن فً مجاز المرآن المكانٌن نسب البٌت 
بدون نسبة. فبعٌد أن ٌتنالل هإالء الثمات بٌتاً ملفماً من البٌتٌن، كما لال البكري، دون أن ٌتنبهوا له.  ٗ٘/ ٖالمصادر، وفً تفسٌر الطبري 
 فإنهما برواٌة اللسان )زنم(. ٓٗٔت ص وانظر دٌوان أوس فً الملحما

ً أسود. والحّوة: سواد ٌضرب إلى حمرة.  ولوله: ٌصوع: ٌسوق وٌجمع، وعنوق ج عناق: لؤلنثى من ولد المعر، واألحوى: أراد به تٌسا
 والزنٌم: لذي له زنمتان فً حلمه. وظاب التٌس وظؤبه )مهموز وبدون همز(:

 صٌاحه عند الهٌاج.
 ولون الّدهاس: لون الرمل، كؤنه تراب رمل أدهس. وفً مجاز المرآن:

 [.4ٖٔ-4ٖٓ/ٕخلعة: خٌار شابه. صفاٌا: ؼزار.]انظر: الحجة للمراء السبعة: 
 ( سبك تخرٌجه فً الهامش السابك.٘)
ر عبد الحفٌظ السطلً (البٌت فً اللسان )صور( وفٌه: وأعٌا بدل عٌّا، ونسبه إلى العجاج، مع بٌتٌن آخرٌن، وذكر األبٌات الثبلثة الدكتوٙ)

 عن اللسان. ولم نجد البٌت فً دٌوان ذي الرمة. ٖٖ٘/ ٕفً ملحمات دٌوان العجاج 
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 . (ٔ)لال أبو عبٌدة: فصلنا به الحكم
ٌَْن{]البمرة:  :على وجوه( ٕ)[ٕٓٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } فَُصْرُهنَّ إِلَ

 .(ٖ)فَُصْرُهنَّ {المراءة األولى: لرأت الجماعة: بضم )الصاد(: } 
وذلن من لول المابل : ُصْرت إلى هذا األمر،  إذا ملت إلٌه، وٌمال : إنً إلٌكم ألْصَور، أي : مشتاق 

 : (ٗ)مابل، ومنه لول الشاعر 
 هللاُ ٌَْعلَُم أنَّا فًِ تَلَفُّتِنَا      ٌَْوَم الِفَراِق إلَى أَْحبَابِنَا ُصورُ 

 :(٘)ومنه لول الطرماح
 إاِل َذاَن أَْو أَْن ٌَُصوَرَها      َهًوى ، واْلَهَوى للعَاِشِمٌَن َصُروعُ َعفَابُِؾ 

 .(ٙ) ٌعنً بموله : )أو أن ٌصورها هوى(، ٌمٌلها
ًّ " ، أي ألبل  ههن نحون ، كما ٌمال : " ُصْر وجهن إل فمعنى لوله : }فُصْرهن إلٌن{ اضممهن إلٌن ووّجِ

ه لوله : }فصرهن إلٌن{ ، ومن َوجَّ ًّ إلى هذا التؤوٌل ، كان فً الكبلم عنده مترون لد ترن ذكُره استؽناًء  به إل
بداللة الظاهر علٌه. وٌكون معناه حٌنبذ عنده : لال : }فخذ أربعةً من الطٌر فصرهن إلٌن{ ، ثم لطعهن ، ) ثم 

 اجعل على كل جبل منهن جزًءا{.
عهن  : (5)، كما لال توبة بن الحمٌِّر ولد ٌحتمل أن ٌكون معنى ذلن إذا لرئ كذلن بضم)الصاد(: لّطِ

ا َجَذْبُت الَحْبَل أَطَّْت نُُسوُعهُ        بِؤَْطَراِؾ ِعٌَداٍن َشِدٌٍد أُُسوُرَها  فَلَمَّ
ًَ األْسبَاَب َحتَّى بَلَْؽتَُها    بِنَْهِضً َولَْد َكاَد اْرتِمَابًِ ٌَُصوُرَها   فَؤَْدنَْت ِل

 ٌعنً : ٌمطعها. 
لوله : }فصرهن{، كان فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر ، وٌكون معناه : فخذ أربعة من الطٌر وإذا كان ذلن تؤوٌل 

 .(ٔ)إلٌن فِصرهن وٌكون }إلٌن{ من صلة }خذ{ 

                                                           
 .4ٕٖ-24ٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 4ٙٗ-4٘ٗ/٘، وتفسٌر الطبري: 4ٖٓ-24ٖ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٕ)
، المهذب فً 2ٔٔ، الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٓ٘ٗ/ٔتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ، إٕٖٕ/ٕ(انظر: النشر البن الجزري: ٖ)

. ولراءة أبً جعفر ونافع وابن ٕ٘، البدور الزاهرة فً المراءات العشر المتواترة للماضً: ٕٓٔ/ٔالمراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 
، إتحاؾ 2ٙ-ٕٗ، الؽاٌة البن مهران: ٕٓٔ-5ٗ/ٔظر: اإللناع البن الباذش: كثٌر وأبً عمرو وٌعموب متصلة اإلسناد بابن عباس. ان

 . ٕٖ-4ٔفضبلء البشر للبنا: 
وؼٌرها كثٌر. وبعد البٌت بٌت  ٕٙٙ، وشرح شواهد المؽنً :  2٘:  ٔ( لم أتعرؾ على لابله، وأنشده الفراء. اللسان )صور( والخزانة ٗ)

 من الشواهد المستفٌضة : 
 َما ٌَثْنًِ الَهَوى بََصِري      ِمْن َحْوثَُما َسلَُكوا أَْدنُو فَؤَْنظُورُ َوأَنَّنًِ َحْوثُ 

 ، وهو من أبٌات جٌاد ، لبله : ٕ٘ٔ(دٌوانه : ٘)
 إِذَا ذُِكَرْت َسْلَمى لَهُ ، فََكؤَنََّما ... تَؽَْلؽََل ِطْفٌل فًِ الفَُإاِد َوِجٌعُ  

ٌُْرنَ  ا ... َسَواِكٌن فًِ أَْوَكاِرِهنَّ ُولُوعُ َوإِْذ َدْهُرنَا فٌِِه اْؼتَِراٌر ، َوَط
 لََضْت ِمْن ِعٌَاٍؾ َوالطَِّرٌَدةِ َحاَجةً ... فَُهنَّ إلى لَْهِو الَحِدٌِث ُخُضوعُ 

 َعفَابُِؾ إالّ ذَاَن . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ٌُْت أَْلَحى َعاِشمًا َما َسَرى المََطا ... َوأَ   ْجَدَر من واِدي نََطاةَ َوِلٌعُ فَآلَ

لوله : " طفل " ، أي من هم الهوى والحب ، ٌنمو منذ كانوا أطفاال . وعٌاؾ ، والطرٌدة ، لعبتان من لعب صبٌان األعراب ، فٌمول : إن 
ٌخضعن له وٌملن ، ولكنهن سلمى وأترابها ، لد أدركن وكبرن ، فترفعن عن لعب الصؽار واألحداث ، وحبب إلٌهن الحدٌث والؽزل . فهن 

عفٌفات مسلمات ، لٌس لهن من نزوات الصبا إال األحادٌث والؽزل ، وإال أن ٌعطؾ للوبهن الهوى والعشك ، والهوى صروع لتال ، 
ره ٌصرع من ٌلم به . فلما رأى ذلن منهز ومن نفسه ، ألسم أن ال ٌلوم محبًّا على فرط عشمه . ولوله : " أجدر " أي أخرج الشجر ثم

 كالحمص . والولٌع : طلع النخل . ووادي نطاة : بخبٌر ، وهو كثٌر النخل .
 . 4ٙٗ-4٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .45ٗ/٘( البٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: 5)
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ٌَْن{، بالكسر ، بمعنى: لطعهن  .(ٕ)المراءة الثانٌة: ولرأ جماعة من أهل الكوفة : }فَِصْرُهنَّ إِلَ
ون :}فُصرهن{ وال }فصرهن{ بمعنى: لطعهن ، فً كبلم ولد زعم جماعة من نحوًٌ الكوفة أنهم ال ٌعرف

وأنهم ال ٌعرفون كسر )الصاد( و)ضمها( فً ذلن إال بمعنى واحد ، وأنهما جمٌعًا لؽتان بمعنى  -العرب 
 : (ٖ))اإلمالة( وأن كسر )الصاد( منها لؽة فً هذٌل وسلٌم، وأنشدوا لبعض بنً سلٌم

 هُ      َعلَى الِّلٌِت لِْنَواُن الُكُروم الدََّواِلحَوفَْرعٍ ٌَِصٌُر الِجٌَد َوْحٍؾ َكؤَنَّ 
 .(ٗ)لال أبو علً: "فمعنى هذا ٌمٌل الجٌد من كثرته"

 :(٘)ومثل هذا لول اآلخر
 ولامت ترابٌن مؽدودنا     إذا ما ما تنوء به آدها

 .(ٙ)لال أبو علً: " فمد ثبت أّن المٌل والمطع، ٌمال فً كّل واحد منهما"
 : (5))الضم( و)الكسر( على لولٌنواختلؾ فً 

 أحدهما : أن معناه متفك ولفظهما مختلؾ.
ًٌّ به فً  فمال نحوٌو البصرة: }فصرهن إلٌن{ سواء معناه إذا لرئ بالضم من الصاد وبالكسر فً أنه معن
هذا الموضع التمطٌع. لالوا : وهما لؽتان : إحداهما : " صار ٌصور " ، واألخرى : " َصار ٌصٌر " ، 

ال العبدي(2)استشهدوا على ذلن ببٌت توبة بن الحمٌر الذي ذكرنا لبلو  : (4) ، وببٌت المعلَّى بن َجمَّ

                                                                                                                                                                                             
 .45ٗ-4ٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
( لرأ بها أٌضاً أبو جعفر وخلؾ وروٌس عن ٌعموٕ) ، إتحاؾ ٕٖٕ/ٕب من العشرة، انظر: النشر البن الجزري: (لراءة حمزة )فَِصْرُهنَّ

، ٕٓٔ/ٔ، المهذب فً المراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 2ٔٔ، الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٓ٘ٗ/ٔفضبلء البشر للبنا: 
ر وأبً عمرو وٌعموب متصلة اإلسناد بابن . ولراءة أبً جعفر ونافع وابن كثٌٕ٘البدور الزاهرة فً المراءات العشر المتواترة للماضً: 

 . ٕٖ-4ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: 2ٙ-ٕٗ، الؽاٌة البن مهران: ٕٓٔ-5ٗ/ٔعباس. انظر: اإللناع البن الباذش: 
 
لشعر ، اللسان )صٌر( الفرع ا5ٗٔ/  ٔ، و معانً المرآن للفراء 45ٗ/٘( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبر فً تفسٌره: ٖ)

التام الحثل ، وحؾ أسود حسن كثٌر عزٌز ، اللٌت صحفة العنك . وهما اللٌتان ، لنوان : جمع لنو )بكسر فسكون( وهو عذق النحل وما 
فٌه من الرطب . والدوالح جمع دالح : وهو المثمل بالحمل هنا . وأصله فٌما ٌمشً ، ٌمال بعٌر دالح : إذا مشى بحمله الثمٌل مشًٌا ؼٌر 

 . وكذلن السحاب دالح ، أي مثمل بطًء المر . وهً استعارة جٌدة محكمة .منبسط 
 . 4ٕٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٗ)
/ ٔ، وذكره صاحب اللسان/ ؼدن/ والبٌت فً المحتسب ٖٔٔ/ ٔ/ عشرون بٌتا لحسان فً دٌوانه ٕٓ(البٌت رابع أبٌات من لصٌدة أبٌاتها ٘)

 عن أبً علً. ٖٓ، ٖٔ/ ٖوالمنصؾ  4ٖٔ
 .4ٕٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 [: 45ٗ-4ٙٗ/٘( وهو لوله]تفسٌر الطبري: 2)

ا َجذَْبُت الَحْبَل أَطَّْت نُسُوُعهُ... بِؤَْطَراِؾ ِعٌَداٍن َشِدٌٍد أُُسوُرَها  فَلَمَّ
ًَ األْسبَاَب َحتَّى بَلَْؽتَُها... بِنَْهِضً وَ   لَْد َكاَد اْرتِمَابًِ ٌَُصوُرَهافَؤَْدنَْت ِل

، ثم فً لسان العرب )ظؤب(  2ٙٙ،  2٘ٙ، وسمط الآللً :  4ٖ، والتنبٌه :  ٕ٘:  ٕوأمالً المالً  2ٔ:  ٔ(مجاز المرآن ألبً عبٌدة 4)
وُع ُعنُولََها )ظاب( )صور( )دهس( )خلع( )صوع( )عنك( )زنم( ، وفً كتب أخرى ، وٌؤتً البٌت منسوبًا ألوس بن حجر هكذا : ٌَصُ 

 أَْحَوى َزنٌٌِم ... لَهُ َظؤْب كَما َصِخَب الؽِرٌمُ 
 ٌمُ وهو بٌت ملفك ، وصواب رواٌة الشعر مادة )زنم( من اللسان : وَجاَءْت ُخْلعَةٌ ُدْهٌس َصفَاٌَا ... ٌَُصوُع عُنُولََها أَْحَوى َزنِ 

ٌْنََها َصْدٌع َربَاٌع ... لَهُ َظؤٌْب َكما َصخِ  ُق بَ  َب الؽَِرٌمُ ٌُفَّرِ
الخلعة بكسر الخاء وضمها : خٌار المال ، ٌعنى المعزي التً سٌمت إلٌه ، كانت كلها خٌاًرا . والدهس جمع دهساء : وهً من المعزى ، 

الشاء السوادء المشربة حمرة ال تؽلو . ولوله : " ٌصوع " هذه الرواٌة أخرى بمعنى ٌفرق . وذلن إذا أراد سفادها . والتٌس إذا أرسل فً 
صاعها ، أي فرلها إذا أراد سفادها . والتٌس إذا أرسل فً الشاء صاعها ، أي فرلها إذا أراد سفادها . وعنوق جمع عناق : وهً أنثً 
المعز . وهو جمع عزٌز . واألحوى : الذي تضرب حمرته إلى السواد ، ٌعنى تٌس المعز ، وٌعنى أنه كرٌم . والزنٌم : الذي له زنمتان فً 

. والصدع )بفتح الصاد وسكون الدال أو فتحها( : وهو الفتى الشاب المدمج الخلك ، الصلب الموي . ورباع : أي دخل فً السنة حلمة 
الرابعة ، وذلن فً عز شبابه ولوته . وظؤب التٌس : صوته وجلبته وصٌاحه وصخبه ، وهو أشد ما ٌكون منه عند السفاد . والؽرٌم : الذي 
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 َوَجاَءت ُخْلعَةٌ ُدْهٌس َصفَاٌَا         ٌَُصوُر ُعنُولََها أَْحَوى َزنٌُِم 
ق عنولها وٌمطعها، وببٌت خنساء  : (ٔ)بمعنى : ٌفّرِ

 ًَ  تَْنَصارُ لََظلَّْت الشُّمُّ ِمْنَها َوْه
 :  (ٕ)ٌعنً بالشم : الجبال ، أنها تتصدع وتتفرق، وببٌت أبً ذإٌب

 فَاْنَصْرَن ِمْن فََزعٍ َوَسدَّ فُُروَجهُ        ُؼْبٌر َضَواٍر : َوافٌَِاِن َوأَْجَدعُ 
حكم " : لالوا : فلمول المابل : " ُصْرت الشًء " ، معنٌان : أملته ، ولطعته. وحكوا سماًعا : " ُصْرنا به ال

 .(ٖ)فصلنا به الحكم
ه، إذا جمعه ه ٌِصرُّ  .(ٗ)المراءة الثالثة: بتشدٌد )الراء( مع )ضم( أوله )كسره( من: َصرَّ

 . (ٙ): تثلٌث )الراء( فً هذه المراءة(٘)المراءة الرابعة: ونمل أبو البماء
 .(5)لال ابن حجر: "وهً شاذة"

والراجح هو لول البصرٌٌن، بؤن معنى الضم فً )الصاد( من لوله :}فصرهن إلٌن{ والكسر ، سواء 
وأّن معنى " إلٌن " تمدٌمها لبل " فصرهن  -وأنهما لؽتان ، معناهما فً هذا الموضع : فمطعهن  -بمعنى واحد 

ى لوله :}فصرهن{ ؼٌر خارج " ، من أجل أنها صلة لوله : }فخذ{، وذلن " إلجماع أهل التؤوٌل على أن معن
عهن " ، وإما " اْضُمْمهن إلٌن " ، بالكسر لرئ ذلن أو بالضم. ففً إجماع جمٌعهم  من أحد معنٌٌن : إما " لّطِ
على ذلن على ؼٌر مراعاة منهم كسر الصاد وضمها ، وال تفرٌك منهم بٌن معنًٌ المراءتٌن ، أعنً الكسر 

بلٌن من نحوًٌ أهل البصرة فً ذلن ما حكٌنا عنهم من المول ، والضم أوضح الدلٌل على صّحة لول الما
وخطؤ لول نحوًٌ الكوفٌٌن؛ ألنهم لو كانوا إنما تؤولوا لوله : }فصرهن{ بمعنى فمطعهن ، على أّن أصل 
الكبلم " فاصرهن " ، ثم للبت فمٌل : " فِصْرهن " بكسر " الصاد " ، لتحول " ٌاء " ، " فاصرهن " مكان 

                                                                                                                                                                                             
، وٌمال للمدٌن ؼرٌم . ٌمول : إذا أراد سفادها هاج وفرلها ، وكان له صخب كصخب صاحب الدٌن على المدٌن الذي  له الدٌن على المدٌن

 ٌماطله وٌماحكمه وٌلوٌه دٌنه .
 25ٔ - ٖٖومصراع الخنساء لٌس فً دٌوانها، وهو فً األضداد لؤلصمعً وابن السكٌت ص  2ٔ/ ٔ(مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٔ)

: فلو ٌبللً الذي اللٌته ٖٓٓ/ ٕكما فً البحر المحٌط »والؽرٌبٌن واللسان/ صور/ وصدر البٌت  ٗ٘/ ٖتفسٌر الطبري و ٖٕولؤلنباري 
 حضن

. وهذه الرواٌة التً  25ٔ،  ٖٖ، واألضداد لؤلصمعً وابن السكٌت  2ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  25ٖالمفضلٌات :  ٕٔ(دٌوانه : ٕ)
وابن السكٌت والطبري " فانصرن " ، رواٌة ؼربٌة ، وهً فً سٌاله الشعر أؼرب . وأنا أنكر معناها وأجده رواها أبو عبٌدة واألصمعً 

مخبل بالشعر . وذلن أن سٌاله فً صفة ثور الوحش ، ثور من لد تمضى شباٌه ، لم تزل كبلب المناص تروعه حتى شعفت فإاده . فإذا 
بكبل به . فهو ال ٌزال ٌرمً بعٌنه فً ؼٌوب األرض ثم ٌؽضً لٌتسمع ، فٌصدق سمعه  أصبح الصباح داخله الفزع خشٌة أن ٌباكره صٌاد

ُق َمتْنَهُ ، فَبََدا لَهُ ... أُولَى سَ   َوابِِمها لَِرٌبًا تُوَزعُ ما ٌرى . وهو عندبذ والؾ فً الشمس ٌتشمس من ندى اللٌل ، فٌمول أبو ذإٌب : فَؽََدا ٌَُشّرِ
لد دنت منه ، والمناص ٌكفها حتى ٌرسلها جمٌعا علٌه . فَاْهتَاَج من فََرعٍ ، وَسدَّ فُُروَجهُ ... ُؼْبٌر َضَواٍر : ٌمول : بدت له طبلبع الكبلب 

 َوافٌَِاِن َوأَْجَدعُ 
ٌمول هاجه الفزع فعدا عدًوا شدًٌدا والكبلب من خلفه وحوالٌه لد أخذت علٌه مذهبه . وٌروى " فانصاع من فزع " أي ذهب فً شك . 

بر الضواري : هً كبلب الصٌاد ، " منها وافٌان " : كلبان سالما األذنٌن . واألجدع : ممطوع األذن . إما عبلمة له ، وإما من طول والؽ
 ممارسته لصٌد الثٌران وضربها له بمرونها حتى انمطعت آذانه .

 .ٓٓ٘-4ٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
(، انٗ) ُهنَّ ( و)فَِصرَّ ُهنَّ ، البحر المحٌط ألبً ٖٙٔ/ٔظر المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المراءات واإلٌضاح عنها البن جنً: ( أي: )فَُصرَّ

 . ٕٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٓٓ/ٕحٌان: 
( هو: أبو البماء محب الدٌن عبد هللا بن الحسٌن بن عبد هللا العكبري البؽدادي الحنبلً الضرٌر، صاحب اإلعراب، ممرئ فمٌه مفسر ٘)

هـ، له تصانٌؾ شهٌرة منها: تفسٌر المرآن، وإمبلء ما من ٓٔٙفرضً لؽوي، كان كثٌر المحفوظ، دٌناً حسن األخبلق متواضعاً. توفً عام: 
، الذٌل ٙٔٔ/ٕ، إنباه الرواة للمفطً: 4ٔ/ٕٕعراب الشواذ، وعدُّ اآلي، وإعراب الحدٌث. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: به الرحمن، وإ

 . ٖٕٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 4ٓٔ/ٕعلى طبمات الحنابلة البن رجب: 
 . ٔٔٔ/ٔ( إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٙ)
 .4ٗ/2(الفتح: 5)
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لد فصلوا بٌن معنى ذلن  -مع معرفتهم بلؽتهم وعلمهم بمنطمهم  -نتمال رابه مكان ٌابه ، لكان ال شّن رابه ، وا
إذا لرئ بكسر صاده ، وبٌنه إذا لرئ بضمها ، إذ كان ؼٌر جابز لمن للب " فاِصرهن " إلى " فِصرهن " أن 

تؤولوه تؤوٌبل واحًدا على أحد  ٌمرأه " فُصْرهن " بضم " الصاد " ، وهم ، مع اختبلؾ لراءتهم ذلن ، لد
الوجهٌن اللذٌن ذكرنا. ففً ذلن أوضُح الدلٌل على خطؤ لول من لال : إن ذلن إذا لرئ بكسر " الصاد " 
بتؤوٌل : التمطٌع ، مملوب من : " َصِري ٌَْصَرى " إلى " صار ٌصٌر " وجهل من زعم أن لول المابل : " 

 .(ٔ)فً كبلم العرب بمعنى : لطع" صار ٌصور " ، و " صار ٌصٌر " ؼٌر معروؾ
 ، فإن فً تفسٌر } فَُصْرُهنَّ {، سة ألاوٌل:(ٕ)وعلى المول المختار وهو لول البصرٌٌن 

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدها : معناه اْنتُْفُهنَّ برٌشهن ولحومهن ، لاله مجاهد
ْعُهن ، لاله ابن عباس  ، (2)،  وعكرمة(5)، والحسن، وأبً مالن (ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)والثانً : لَّطِ

 .(٘ٔ)، وأبو أسود الدإلً(ٗٔ)، وابن إسحاق(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)،  والضحان(ٓٔ)، ولتادة(4)ومجاهد
 .(ٙٔ)والثالث : اْضُمْمُهن إلٌن ، لاله وعطاء

 .(5ٔ)والرابع : أَِمْلُهن إلٌن
 .(4ٔ)، واختاره ابن كثٌر(2ٔ)والخامس: أوثمهن، لاله ابن عباس

 .(ٕٓ)والسادس:أجمعهن، لاله ابن زٌد
 .(ٕٔ)والسابع: علمهن، لاله أبو الجوزاء

 : (ٕٕ)والمول الثانً : أن معنى الضم والكسر مختلؾ ، وفً اختبلفهما أربعة ألوال
ْعُهّن .  األول : لاله أبو عبٌدة أن معناه بالضم : اْجَمْعهن ، وبالكسر : لَّطِ

                                                           
 .ٔٓ٘/٘: ( تفسٌر الطبرئ)
 ( بؤن معناه متفك ولفظهما مختلؾ.ٕ)
 .ٖٓ٘/٘(:صٖٓٓٙ( و)ٕٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٓ٘/٘(:صٗٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، وابن ابً ٔٔ٘/ٕ(:ص5ٓ5ٕ( و)5ٕٓٙ، وابن ابً حاتم)ٕٓ٘/٘(:ص44ٙ٘( و)44٘٘( و)44ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)

رلم:  ٕٕ/ٔ، والبٌهمً فً البعث والنشور: ٖٗٗرلم:  45ٖ-45ٕ/ٖن منصور فً سننه: ، كما أخرجه سعٌد بٕٔ٘/ٕ(:ص5ٕٔٔحاتم)
 وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر.  4ٖ٘/ٔ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: ٔٔ

 .ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٓ٘-ٕٓ٘/٘(:ص444٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٓ٘/٘ص(:442٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٓ٘/٘(:صٓٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . ٖٓ٘/٘(:صٔٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 . ولفظه"فمزلهن".ٖٓ٘/٘(:ص٘ٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . لال: " وهو بالنبطٌة )صّرى(، وهو التشمٌك".ٖٓ٘/٘(:صٙٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص5ٓٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص2ٓٓٙتفسٌر الطبري)(انظر: ٖٔ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص4ٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٔ٘/ٕ(:ص5ٓ2ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .٘ٓ٘/٘(:صٔٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5ٔ)
 .4ٖ٘/ٔالدر المنثور: ، وانظر: ٔٔ٘/ٕ(:ص5ٓ4ٕ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٓ٘/٘(:صٓٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 . 4ٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 4ٔ)
 .٘ٓ٘/٘(:صٕٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
. ولفظه: " لال: علمهن، حتى كان إذا دعاهن أتٌنه. ثم شممهن، فدعاهن، فؤتٌنه كما كن ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٕٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)

 ٌؤتٌنه لبل أن ٌشممن".
 .ٖٖ٘/ٔن: ( انظر: النكت والعٌوٕٕ)



ٖٕٓ 

 

عهنوالثانً: لال ابن التٌن: }ُصرهن{  هن، وبكسرها: لَّطِ  .(ٔ)بضم الصاد معناها: ُضمَّ
 والثالث : لاله الكسابً ومعناه بالضم: أَِمْلُهّن ، وبالكسر: أْلبِْل بهن.

 .(ٕ)والرابع: وعن الفراء: الضم: مشترن، والكسر :المطع فمط
، لكن المنمول (ٗ)، ولٌل: بالنبطٌة(ٖ)لال ابن حجر: " وذكر صاحب )المؽرب( أن هذه اللفظة: بالسرٌانٌة

 .(٘)أوالً ٌدل على أنها بالعربٌة، والعلم عند هللا تعالى"
لال الطبري: "فسواٌء لرأ المارئ ذلن بضم )الصاد(: }فُصْرهن إلٌن{ أو كسرها }فِصْرهن{ إذ كانت 

ًّ أن ألرأ به }فُصْرهن إل ٌن{، لؽتٌن معروفتٌن بمعنى واحد، ؼٌر أن األمر وإن كان كذلن ، فإن أحبّهما إل
 .(ٙ)بضم )الصاد(، ألنها أعلى اللؽتٌن وأشهرهما ، وأكثرهما فً إحٌاء العرب"

ْنُهنَّ ُجْزءاً{]البمرة: [، أي: ثم" ضع على كل جبل منهن ٕٓٙلوله تعالى:} ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكِلّ َجبٍَل ّمِ
 .(5)بعضا"

ق أجزاءهن على رءوس الجبال"  .(2)لال الصابونً: " أي فّرِ
 .(4)ي: " واجعل على كل جبل، أي: من الجبال التً فً المرب منه، جزء من تلن األجزاء"لال السعد

 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" وهللا أعلم بالحكمة من تعٌٌن العدد، والجبال"
ْنُهنَّ ُجْزءاً{]البمرة:  :(ٔٔ)[،  فٌه أربعة ألاوٌلٕٓٙولوله تعالى:} ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكِلّ َجبٍَل ّمِ

، وابن (٘ٔ)، وابن إسحاق(ٗٔ)، والربٌع(ٖٔ)، والحسن ، ولتادة(ٕٔ)أنها كانت أربعة جبال ، لاله ابن عباسأحدها : 
 .(ٙٔ)زٌد

 .(4ٔ)، وابن عباس(2ٔ)، والسدي(5ٔ)والثانً : أنها كانت سبعة ، لاله ابن جرٌج 
 .(ٕ)، والضحان(ٔ)والثالث : كل جبل ، لاله مجاهد

                                                           
 . 2ٕ٘ص:  ٗ(  انظر: المخبر الفصٌح فً شرح البخاري الصحٌح، انظر الهامش: ٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 2ٕٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٕ)
، ولم أجدها فً كتاب ٕٖٙ/ٔالمصون للسمٌن: ، الدر ٖٓٓ/ٕ( لال أبو األسود: هً بالسرٌانٌة، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖ)

 . ٕٙٙالمؽرب فً ترتٌب المعرب للمطرزي ص: 
 ٕٓ٘/٘، جامع البٌان للطبري: ٖٗ٘ٓرلم:  ٔٗٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-( هذا لول ابن عباس، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٗ)

، والدر المصون للسمٌن: ٖٓٓ/ٕانظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ، و4ٖ٘/ٔ، وعزاه لهما السٌوطً فً الدر المنثور: 44ٗ٘رلم: 
، ونمل السٌوطً فً المهذب فٌما ولع فً ٓٓٓٙرلم:  ٖٓ٘/٘، ولال بنبطٌتها أٌضاً: عكرمة كما فً جامع البٌان البن جرٌر: ٕٖٙ/ٔ

 عن ابن المنذر عن وهب أنها بالرومٌة.  ٙٓٔالمرآن من المعرب: 
: )والجمهور على أنها عربٌة ال معربة(، وانظر: تعلٌك د. التهامً الراجً على ٕٖٙ/ٔسمٌن فً الدر المصون: ، لال ال4ٗ/2( الفتح: ٘)

 . ٙٓٔالمهذب فٌما ولع فً المرآن من المعرب: 
 .ٗٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٔٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .ٖٔٓ/ٖن عثٌمٌن:( تفسٌر ابٓٔ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٕٔ٘، وابن ابً حاتم)ٙٓ٘/٘(:صٗٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٓ٘/٘(:ص٘ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٓ٘-ٙٓ٘/٘(:صٙٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٓ٘/٘(:ص5ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٓ٘/٘(:ص2ٔٓٙالطبري)(انظر: تفسٌر ٙٔ)
 .2ٓ٘-5ٓ٘/٘(:ص4ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .2ٓ٘/٘(:صٕٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)4ٔ)
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، وهً المشرق والمؽرب والشمال والجنوب ، فمثّلها بالجبال ، لاله والرابع : أنه أراد جهات الدنٌا األربع 
 ابن بحر .

والراجح: هو لول مجاهد ومن وافمه، "وهو أن هللا تعالى ذكره أمَر إبراهٌم بتفرٌك أعضاء األطٌار 
ذلن  األربعة بعد تمطٌعه إٌاهن ، على جمٌع األجبال التً كان ٌصل إبراهٌم فً ولت تكلٌؾ هللا إٌاه تفرٌكَ 

وتبدٌَدها علٌها أجزاء. ألن هللا تعالى ذكره لال له : }ثم اجعل على كل جبل منهن جزًءا{ و )الكل( حرؾ ٌدل 
على اإلحاطة بما أضٌؾ إلٌه ، لفظه واحد ومعناه الجمع، فإذا كان ذلن كذلن ، فلن ٌجوز أن تكون الجبال 

علٌها خارجةً من أحد معنٌٌن : إما أن تكون بعًضا ، أو  التً أمر هللا إبراهٌَم بتفرٌك أجزاء األطٌار األربعة ،
جمٌعا، فإن كانت " بعًضا " فؽٌر جابز أن ٌكون ذلن البعض إال ما كان إلبراهٌم السبٌُل إلى تفرٌك أعضاء 
األطٌار األربعة علٌه، أو ٌكون " جمٌعا " ، فٌكون أًٌضا كذلن، ولد أخبر هللا تعالى ذكره أنه أمره بؤن ٌجعل 

ا ما فً األرض من الجبال.ذل  ن على " كل جبل "، وذلن إما كل جبل ولد عرفهن إبراهٌم بؤعٌانهن ،وإمَّ
فؤما لول من لال : " إن ذلن أربعة أجبل " ، ولول من لال : " هن سبعة " ، فبل داللة عندنا على صحة 

 أن ٌجعل األطٌار األربعة أجزاء متفرلة على كل شًء من ذلن فنستجٌز المول به ، وإنما أمر هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص
دات فً أماكن مختلفة شتى ، حتى ٌإلؾ  جبل ، لٌري إبراهٌم لدرته على جمع أجزابهن وهنَّ متفرلات متبّدِ
بعضهن إلى بعض ، فٌعدن كهٌبتهن لبل تمطٌعهن وتمزٌمهن ولبل تفرٌك أجزابهن على الجبال أطٌاًرا أحٌاًء 

إبراهٌم ، وٌعلم أّن كذلن َجْمُع هللا أوصال الموتى لبعث المٌامة، وتؤلٌفه أجزاءهم بعد  ٌطرن ، فٌطمبّن للب
 .(ٖ)البلى ورّد كل عضو من أعضابهم إلى موضعه كالذي كان لبل الرَدى"

 : (ٗ)واختلفوا هل لّطع إبراهٌم الطٌر أعضاء صرن به أمواتاً ، أم ال ؟ على لولٌن
صرن به أمواتاً ، ثم دعاهن فعْدن أحٌاء لٌرى كٌؾ ٌحًٌ هللا الموتى كما سؤل  أحدهما : أنه لطَّعَُهن أعضاء

 ربه ، وهو لول األكثرٌن.
لَُهن أحٌاء ، ثم دعاهن فؤجبنه وعدن إلٌه ، ٌستدل بعودهن إلٌه بالدعاء، على َعْود  والثانً : أنه فَرَّ

 ً  له ، لاله ابن بحر. األموات بدعاء هللا أحٌاًء ، وال ٌصح من إبراهٌم أن ٌدعو أمواتا
لال الماوردي: فإْن لٌل : فكٌؾ أجٌب إبراهٌم إلى آٌات اآلخرة دون موسى فً لوله} َرّبِ أَِرنًِ أَنظُْر 

ٌَْن{ ] األعراؾ :   : (٘)[، فعنه جوابان ٖٗٔإِلَ
 أحدهما : أن ما سؤله موسى ال ٌصح مع بماء التكلٌؾ ، وما سؤله إبراهٌم خاص ٌصح .

األحوال تختلؾ ، فٌكون األصلح فً بعض األولات اإلجابة ، وفً بعض ولت آخر المنع  والثانً : أن
 فٌما لم ٌتمدم فٌه إذن .

ولرأ عاصم برواٌة أبً بكر } ُجْزًءا { مثمبل مهموزا ، واآلخرون بالتخفٌؾ والهمز ، ولرأ أبو جعفر 
 .(ٙ)خفؾ ، وهً لؽات ، ومعناه النصٌبمشددة الزاي ببل همز} جزا{ وأراد به بعض الجبال، البالون مهموز م

{]البمرة: "ٕٓٙلوله تعالى:} ثُمَّ اْدُعُهنَّ  .(5)[، أي ثم : "نادهنَّ
 .(2)لال النسفً: " لل لهن تعالٌن بإذن هللا"

                                                                                                                                                                                             
 .4ٓ٘/٘(:صٖٕٓٙ، و)2ٓ٘/٘(:صٕٕٓٙ( و)ٕٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٓ٘/٘(:صٕ٘ٓٙ( و)ٕٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٓٔ٘-4ٓ٘/٘طبري: ( تفسٌر الٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٖٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٔٓ/ٖ( انظر:المرطبً: ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
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 .(ٔ)لال الطبري: " أمر أن ٌمول ألجزاء األطٌار بعد تفرٌمهن على كل جبل : " تعالٌن بإذن هللا "
 .(ٕ)باسم هللا األعظم"لال ابن عباس: " فدعا 

 .(ٖ)ولال مجاهد: " باسم إله إبراهٌم تعالٌن"
 .(ٗ)[، أي: " ٌؤتٌنن مسرعات"ٕٓٙلوله تعالى:} ٌَؤْتٌِنََن َسْعًٌا {]البمرة:

 .(٘)لال النسفً: " أي ساعٌات مسرعات فً طٌرانهن أو فً مشٌهن على أرجلهن"
 .(ٙ)هذه الموة وسرعة الطٌران" لال السعدي:" أي: تحصل لهن حٌاة كاملة، وٌؤتٌنن فً

 :(5)وللمفسرٌن فً معنى لوله تعالى: }سعٌاً{؛ لوالن
ً ال نمص فٌهن؛ ألن سعً كل شًء   أحدهما: أن )السعً( هنا بمعنى الطٌران؛ فالمعنى: ٌؤتٌنن طٌرانا

 بحسبه؛ وسعً الطٌور هو الطٌران.
 الثانً: أن المراد بـ)السعً(: المشً بسرعة على األرجل.

هو الطٌران؛ ألن كونهن ٌمشٌن على األرجل ال ٌدل  -فٌما ٌظهر لنا  -لال ابن عثٌمٌن: "ولكن األولى 
على كمالهن؛ إذ إن الطابر إذا ُكسر جناحه صار ٌمشً؛ لكن كونهن ٌطرن أبلػ؛ ألنه كؤنهن أتٌن على أكمل 

 .(2)الحٌاة، والوجوه"
وله: ٌؤتٌنن سعٌا لال: فرجع كل نصؾ إلى نصفه، واخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن ابن عباس، ٌعنً ل

وكل رٌش إلى طابره، ثم ألبلت تطٌر بؽٌر رإس، حتى انتهت إلى لدمه، ترٌد رإسها بؤعنالها، فلما رآها وما 
تفعل، رفع لدمه، فوضع كل طابر منها عنمه فً رأسه فعادت كما كانت، فمال إبراهٌم حٌن رأى ذلن: }أعلم 

 .(4)أن هللا عزٌز حكٌم{"
َ َعِزٌٌز َحِكٌم{]البمرة: [، أي  عزٌز" ال ٌعجز عما ٌرٌده، حكٌم فً تدبٌره ٕٓٙلوله تعالى:}َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)وصنعه"
 .(ٔٔ)لال ابن إسحاق: ": عزٌز فً بطشه ، حكٌم فً أمره"

على ما وأخرج ابن ابً حاتم " عن ابن عباس، فً لوله: واعلم أن هللا عزٌز حكٌم ٌمول: ممتدر 
 .(ٕٔ)ٌشاء"

                                                           
لات أجزاء على رإوس الجبال أمواتًا ، أم بعد ما . ثم لال: " فإن لال لابل : أِمر إبراهٌم أن ٌدعوهّن ٔٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ) وهن ممزَّ

أحٌٌِن ؟ فإن كان أمر أن ٌدعوهّن وهن ممزلات ال أرواح فٌهن ، فما وجه أمر من ال حٌاة فٌه باإللبال ؟ وإن كان أمر بدعابهن بعد ما 
؟ لٌل : إن أمر هللا تعالى ذكره إبراهٌَم صلى هللا  أحٌٌن ، فما كانت حاجة إبراهٌم إلى دعابهن ، ولد أبصرهن ٌُْنشرن على رإوس الجبال

اِسبٌَِن ( ] علٌه وسلم بدعابهن وهن أجزاء متفرلات ، إنما هو أمر تكوٌن كمول هللا للذٌن مسخهم لَردة بعد ما كانوا إنًسا : ) ُكونُوا لَِرَدةً خَ 
 متعبَّد".[ ال أمَر عبادةٍ ، فٌكون محاال إال بعد وُجود المؤمور ال ٘ٙالبمرة : 

 .ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٔ5ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٔ2ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٕٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕٖٓ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
: " ٌعنً لوله: ٌؤتٌنن سعٌا فجعل خلٌل الرحمن ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٓ. وفً رواٌة أخرى عنه)ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٔ4ٕحاتم)( تفسٌر ابن ابً 4)

 ٌنظر إلى المطرة تلمى المطرة، والرٌشة تلمى الرٌشة، حتى صرن أحٌاء لٌس لهن رإس، فجبن إلى رإسهن، فدخلن فٌها".
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٔٔ٘/٘(:صٕٙٓٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
. وبه عنه فً معنى لوله }حكٌم{، لال:" حكٌم محكم لما أراد، وفعل هذا وأرانٌه من ٖٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)

 [.ٗٔ٘/ٕآٌاته".]تفسٌر ابن أبً حاتم: 



ٖٓ٘ 

 

 .(ٔ)وعن الربٌع : "}واعلم أن هللا عزٌز{ فً نممته }حكٌم{ فً أمره"
 .(ٕ)لال النسفً:" }عزٌز{، ال ٌمتنع علٌه ما ٌرٌده، } َحِكٌٌم { فٌما ٌدبر ال ٌفعل إال ما فٌه الحكمة"

ممانع ألنه العظٌم لال ابن كثٌر: " أي : عزٌز ال ٌؽلبه شًء ، وال ٌمتنع منه شًء ، وما شاء كان ببل 
 .(ٖ)الماهر لكل شًء ، حكٌم فً ألواله وأفعاله وشرعه ولدره"

لال السعدي: " أي: ذو لوة عظٌمة سخر بها المخلولات، فلم ٌستعص علٌه شًء منها، بل هً منمادة 
 (ٗ)لعزته خاضعة لجبلله، ومع ذلن فؤفعاله تعالى تابعة لحكمته، ال ٌفعل شٌبا عبثا"

؛ ألن « الحكٌم»و « العزٌز»" وهللا سبحانه وتعالى ٌمرن كثٌراً بٌن هذٌن االسمٌن: لال ابن عثٌمٌن:
العزٌز من المخلولٌن لد تفوته الحكمة لعزته: ٌرى نفسه عزٌزاً ؼالباً، فٌتهور فً تصرفاته، وٌتصرؾ بدون 

ن ولوة، ولم تفته حكمة؛ والحكٌم من المخلولٌن لد ال ٌكون عزٌزاً؛ فإذا الترنت حكمته بعزة صار له سلطا
 .(٘)األمور؛ فجمع هللا لنفسه بٌن العزة، والحكمة؛ وسبك الكبلم علٌهما مفصبلً"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن التوسل إلى هللا بربوبٌته من آداب الدعاء التً ٌتوسل بها الرسل؛ لموله تعالى:  - ٔ

ممتضٌات  كل ما ٌتعلك بؤفعال الرب فهو من}رب{؛ ألن إجابة الدعاء من ممتضٌات الربوبٌة؛ إذ إنه فعل؛ و
ٌمول: ٌا رب! ٌا »حٌن ذكر الرجل ٌطٌل السفر ٌمد ٌدٌه إلى السماء:  -ملسو هيلع هللا ىلص-الربوبٌة؛ ولهذا لال رسول هللا 

؛ ألن إجابة الدعاء من ممتضٌات «الرب»؛ ولو تؤملت أكثر أدعٌة المرآن لوجدتها مصدرة بـ(ٔ)«رب!
 الربوبٌة.

ومنها: أنه ال حرج على اإلنسان أن ٌطلب ما ٌزداد به ٌمٌنه، لموله تعالى: } أرنً كٌؾ تحًٌ  - ٕ
 الموتى{؛ ألنه إذا رأى بعٌنه ازداد ٌمٌنه.

ومنها: أن عٌن الٌمٌن ألوى من خبر الٌمٌن؛ لموله تعالى: } أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى {؛ ألن إبراهٌم  - ٖ
لٌس الخبر » لادر؛ لكن ٌرٌد عٌن الٌمٌن؛ ولهذا جاء فً الحدٌث: علٌه السبلم عنده خبر الٌمٌن بؤن هللا

؛ ولد ذكر العلماء أن الٌمٌن ثبلث درجات: علم؛ وعٌن؛ وحك؛ كلها موجودة فً المرآن؛ مثال (ٕ)«كالمعاٌنة
: }ثم لوله تعالى« عٌن الٌمٌن»[ ؛ ومثال ٘لوله تعالى: }كبل لو تعلمون علم الٌمٌن{ ]التكاثر: « علم الٌمٌن»

[ ؛ ٙ٘لوله تعالى: }إن هذا لهو حك الٌمٌن{ ]الوالعة: « حك الٌمٌن»[ ؛ ومثال 5لترونها عٌن الٌمٌن{ ]التكاثر: 
وأنا عندن ثمة؛ فهذا علم الٌمٌن: فإنن علمت اآلن أن  -نضرب مثاالً ٌوضح األمر: للت: إن معً تفاحة حلوة 
تفاحة؛ فهذا عٌن الٌمٌن؛ ثم أعطٌتن إٌاها، وأكلتَها وإذا معً تفاحة حلوة؛ فؤخرجتُها من جٌبً، وللت: هذه ال

 هً حلوة؛ هذا حك الٌمٌن.
ومن فوابد اآلٌة: إثبات أفعال هللا االختٌارٌة؛ بمعنى أن هللا سبحانه وتعالى له أفعال تتعلك بمشٌبته؛  - ٗ

 لموله تعالى: } تحًٌ الموتى {.
 ء الموتى؛ ولد لرر هللا ذلن فً آٌات كثٌرة.ومنها: تمام لدرة هللا سبحانه وتعالى بإحٌا - ٘

                                                           
 .ٕٔ٘/٘(:ص5ٕٓٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .4ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 . ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)

 .٘ٔٓٔ[ ٘ٙ] ٖٕٙٗ: لبول الصدلة من الكسب الطٌب، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖ2أخرجه مسلم ص (ٔ)
الحدٌث،  ، وفٌه هشٌم بن بشٌر، ثمة ثبت كثٌر التدلٌس واإلرسال الخفً، ولد عنعن فً هذا2ٖٗٔ، حدٌث رلم ٕٔ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)

ولال الترمذي: )سمعت إسحاق بن منصور ٌمول: لال أحمد بن حنبل: لم ٌسمع هشٌم حدٌث أبً بشر: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وأخرج ابن 
، وأخرج الحاكم الشاهد 2ٔٔٙ، باب  ، ذكر الخبر المدحض لول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشٌم، حدٌث رلم ٖٖ/2حبان له شاهداً 

 تاب التفسٌر، سورة األنبٌاء، ولال صحٌح على شرط الشٌخٌن، والره الذهبً ولال: سمعه من أبً بشر ثمتان.، ك2ٖٓ/ٕله، 
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ومنها: إثبات الكبلم هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } لال أو لم تإمن {، ولوله تعالى: } لال فخذ أربعة {؛  - ٙ
وهللا سبحانه وتعالى؛ ٌتكلم بما شاء متى شاء كٌؾ شاء؛ بما شاء: من المول؛ متى شاء: فً الزمن؛ كٌؾ شاء: 

 فً الكٌفٌة.
ومنها: أن كبلم هللا سبحانه وتعالى بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ لولوع التحاور بٌن هللا عز وجل،  - 5

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-وإبراهٌم 
ومنها: إثبات أن إبراهٌم مإمن بمدرة هللا عز وجل على إحٌاء الموتى؛ لموله تعالى: } لال أو لم تإمن  - 2

نحن أحك »وبٌن ما ثبت فً صحٌح البخاري أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  لال بلى {؛ فإن للت: كٌؾ تجمع بٌن هذا،
؛ فؤثبت شكاً فٌنا، وفً إبراهٌم، وأننا أحك بالشن من إبراهٌم؟ فالجواب أن الحدٌث ال (ٔ)«بالشن من إبراهٌم

ن فً إحٌاء الموتى؛ وإنما المعنى ٌراد به هذا المعنى؛ ألن هذا معنًى ٌخالؾ الوالع؛ فلٌس عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ش
ً فً حمنا فهو فً حمه أشد  أن إبراهٌم لم ٌشن؛ فلو لدر أنه ٌشن فنحن أحك بالشن منه؛ وما دام الشن منتفٌا
انتفاًء؛ فإذا ُعلم أننا اآلن نإمن بؤنه تعالى هو المادر، فإبراهٌم أولى منا باإلٌمان بذلن؛ هذا هو معنى الحدٌث، 

فإن للت: ال زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهٌم أكمل إٌماناً من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ فالجواب: ال؛ ولكن وال ٌحتمل ؼٌره؛ 
ولو لبثت فً السجن طول ما لبث ٌوسؾ »على سبٌل التواضع؛ ولهذا لرن بٌنه وبٌن لوله )ملسو هيلع هللا ىلص(:  -ملسو هيلع هللا ىلص-لاله 

فً السجن بضع سنٌن، وجاءه رسول الملن ٌدعوه؛ فمال له: ال أخرج، ؛ فٌوسؾ بمً (ٕ)«ألجبت الداعً
[ ؛ مع أن ؼٌره لو حبس سبع سنٌن، ٓ٘}ارجع إلى ربن فاسؤله ما بال النسوة البلتً لطعن أٌدٌهن{ ]ٌوسؾ: 

كان حلٌماً  -علٌه الصبلة والسبلم  -، فإنه ٌخرج؛ هذا ممتضى الطبٌعة؛ لكن ٌوسؾ «اخرج»ولالوا له: 
 ً ؛ لال: ال أخرج حتى تظهر براءتً كاملة؛ فتبٌن من هذا أنه ال ٌلزم من لول الرسول صلى هللا علٌه حازما

 وسلم هذا أن ٌكون إبراهٌم ألوى إٌماناً.
ومن فوابد اآلٌة: إثبات زٌادة اإلٌمان فً الملب؛ لموله تعالى: } بلى ولكن لٌطمبن للبً {؛ ففٌه رد  - 4

ٌزٌد، وال ٌنمص؛ وال رٌب أن هذا المول ضعٌؾ؛ ألن الوالع ٌكذبه؛ والنصوص على من لال: إن اإلٌمان ال 
[ ، ولال تعالى: }فؤما الذٌن آمنوا ٗتكذبه أٌضاً: ففً المرآن لال هللا تعالى: }لٌزدادوا إٌماناً مع إٌمانهم{ ]الفتح: 

ً وهم ٌستبشرون{ ]التوبة:  ت عمل ودٌن أذهب للب ما رأٌت من نالصا»[ ؛ وفً السنة: ٕٗٔفزادتهم إٌمانا
؛ فاإلٌمان ٌزٌد كمٌة، وكٌفٌة؛ فمثال زٌادة الكمٌة: أن الذي ٌسبح عشراً أزٌد (ٖ)«الرجل الحازم من إحداكن

ً من الذي ٌصلً ستاً؛ وأما زٌادة الكٌفٌة  ً من الذي ٌسبح خمساً؛ والذي ٌصلً عشر ركعات أزٌد إٌمانا إٌمانا
شوع، وتؤمل فإٌمانه أزٌد ممن صبلهما بسرعة؛ كذلن ٌزداد اإلٌمان فمثالها: رجل صلى ركعتٌن بطمؤنٌنة، وخ

بحسب إلرار الملب: كلما كثرت اآلٌات لدى اإلنسان فبل شن أن إٌمانه ٌزداد لوة، ورسوخاً؛ الرأ لوله تعالى: 
ة [ أي على طَرؾ }فإن أصابه خٌر اطمؤن به وإن أصابته فتنٔٔ}ومن الناس من ٌعبد هللا على حرؾ{ ]الحج: 

[ : هذا إٌمانه ضعٌؾ مهزوز: إن لم تؤته فتنة فهو مستمر؛ ٔٔانملب على وجهه خسر الدنٌا واآلخرة{ ]الحج: 
 -انملب على وجهه؛ فمثبلً نحن اآلن فً المملكة العربٌة السعودٌة لٌس عندنا  -شبهة، أو شهوة  -وإن أتته فتنة 

لة، وال جهمٌة، وال جبرٌة...، فنحن ثابتون على أحد ٌعارضنا فً العمٌدة؛ فلٌس عندنا معتز -وهلل الحمد 
الفطرة؛ ولكن لو ٌبتلى اإلنسان، فٌؤتٌه واحد من عفارٌت اإلنس جٌد فً المجادلة، والمحاجة من المعتزلة 
ألوشن أن ٌإثر علٌه، وٌنمله إذا لم ٌكن لدٌه رسوخ فً العلم، واإلٌمان؛ كذلن لو أن إنساناً عنده إٌمان لكن 

أة ذات منصب، وجمال، وأؼرته حتى ولع فً الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة تعرضت له امر
                                                           

، 5ٕٖٖ، لوله تعالى: )ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم...(...، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 5ٕٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٔ٘ٔ[ 2ٖٕ] 2ٕٖمؤنٌنة لملب بتظاهر األدلة، حدٌث رلم : زٌادة ط4ٙ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٖٓوأخرجه مسلم ص

 التخرٌج السابك. (ٕ)
، كتاب اإلٌمان، باب 4ٕٙ، وأخرجه مسلم صٖٗٓ: ترن الحابض الصوم، حدٌث رلم ٙ، كتاب الحٌض، باب ٕٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .54[ ٕٖٔ] ٕٔٗ: بٌان نمصان اإلٌمان بنمص الطاعات، حدٌث رلم ٖٗ



ٖٓ5 

 

تجد الفرق بٌنهما؛ فالمهم أن المول الراجح الذي ال شن فٌه، والذي تدل علٌه األدلة « إنً أخاؾ هللا»فمال: 
 السمعٌة، والوالعٌة أن اإلٌمان ٌزٌد، وٌنمص.

ر فً الجواب على الحرؾ الدال علٌه؛ لموله تعالى: } بلى {؛ وعلٌه ومن فوابد اآلٌة: جواز االلتصا - ٓٔ
طلمت؛ ولو لٌل للرجل عند عمد النكاح: ألبلت النكاح، ولال: «: بلى»فلو لٌل للرجل: ألم تطلك زوجتن؟ فمال: 

 انعمد النكاح؛ ألن حرؾ الجواب ٌؽنً عن ذكر الجملة.« نعم»
زداد به إٌمانه، لموله تعالى: } فخذ أربعة من الطٌر... { إلى لوله ومنها: امتنان هللا على العبد بما ٌ - ٔٔ

 تعالى: } ٌؤتٌنن سعٌاً {.
؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ « الحكٌم»و « العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما:  - ٕٔ

: لٌس كل صفة ٌإخذ وهً العزة، والحكمة؛ ألن كل اسم من أسماء هللا فهو متضمن لصفة وال عكس؛ ٌعنً
ٌإخذ منه صفة؛ ألن أسماء هللا عز وجل أعبلم، وأوصاؾ؛ فكل اسم من أسمابه  منها اسم؛ لكن كل اسم

 متضمن للصفة التً دل علٌها اشتماله، أو لوازمها.
 المرآن

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت سَ  ُ }َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ْبَع َسنَابَِل فِي ُكّلِ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ
ُ َواِسٌع َلِليٌم{ ]البمرة:  [ٕٔٙيَُضاِلُؾ ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ

 التفسٌر:
وِمن أعظم ما ٌنتفع به المإمنون اإلنفاُق فً سبٌل هللا. ومثل المإمنٌن الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا 

ً أرض طٌبة، فإذا بها لد أخرجت سالًا تشعب منها سبع شعب، لكل واحدة سنبلة، فً كل كمثل حبة ُزِرعْت ف
سنبلة مابة حبة. وهللا ٌضاعؾ األجر لمن ٌشاء، بحسب ما ٌموم بملب المنفك من اإلٌمان واإلخبلص التام. 

 وفضل هللا واسع، وهو سبحانه علٌم بمن ٌستحمه، مطلع على نٌات عباده.
لما لص هللا سبحانه ما فٌه من البراهٌن ، حث على الجهاد ، وأعلم أن من جاهد بعد هذا لال المرطبً: " 

البرهان الذي ال ٌؤتً به إال نبً فله فً جهاده الثواب العظٌم، روى البستً فً صحٌح مسنده عن ابن عمر 
َ لَْرضاً َحَسناً  لال : "لما نزلت هذه اآلٌة لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "رب زد أمتً" فنزلت }َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

ابُِروَن ٕ٘ٗفٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافاً َكثٌَِرةً{ ]البمرة :  [ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "رب زد أمتً" فنزلت } إِنََّما ٌَُوفَّى الصَّ
ٌِْر ِحَساٍب{ ]الزمر :  ظها بٌان مثال لشرؾ النفمة فً سبٌل هللا ولحسنها ، ، وهذه اآلٌة لف(ٔ)["ٓٔأَْجَرُهْم بِؽَ

 .(ٕ)وضمنها التحرٌض على ذلن"
لال ابن عطٌة:" هذه اآلٌة لفظها بٌان مثل بشرؾ النفمة فً سبٌل هللا وبحسنها، وضمنها التحرٌض على 

 .(ٖ)ذلن، وهذه اآلٌة فً نفمة التطوع"
 :(ٗ)واختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال

أن هذه اآلٌة نزلت فً شؤن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوؾ رضً هللا عنهما ، وذلن األول: روي 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما حث الناس على الصدلة حٌن أراد الخروج إلى ؼزوة تبون جاءه عبدالرحمن بؤربعة 

فٌن لعٌالً. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : آالؾ فمال : "ٌا رسول هللا ، عندي أربعة آالؾ ، ألفٌن ألرضهما ربً ، وأل

                                                           
 ( "موارده".2ٗٙٔبان برلم )(  صحٌح ابن حٔ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
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، ولال عثمان : "ٌا رسول هللا علً جهاز من ال جهاز (ٔ)"بارن هللا لن فٌما أعطٌت  وبارن لن فٌما أمسكت"
 . (ٕ)له، فنزلت هذه اآلٌة فٌهما"

 . (ٖ)الثانً: ولٌل : نزلت فً نفمة التطوع
 .(ٗ)نسخت بآٌة الزكاةالثالث: ولٌل : نزلت لبل آٌة الزكاة ثم 

لال المرطبً: " وال حاجة إلى دعوى النسخ ، ألن اإلنفاق فً سبٌل هللا مندوب إلٌه فً كل ولت. وسبل 
 .(٘)هللا كثٌرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا"

َمْن َذا الَِّذي لال الراؼب: " إن لٌل : كٌؾ تعلك هذه اآلٌة بما لبلها ؟ لٌل : إن ذلن متعلك بموله : } 
َ { وما بٌنه وبٌن هذه اآلٌة ، اعتراضات مرؼبة لئلنسان فً فرضه من حث على لناعة هً أس  ٌُْمِرُض َّللاَّ
الجود ، وذكر عظمة المستمرض وإرشاد لمن ٌستمرض منهم ، وبٌن فً ٌده أن فرضه هو اإلنفاق فً سبٌله 

ؾ مع ذلن لمن ٌشاء مضاعفة ال ٌضبط عدها ، وال وأن مضاعفته هو بؤن ٌجعل للواحد سبع مابة وأنه ٌضاع
 .(ٙ)ٌعرؾ حدها"

ثَُل الَِّذٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَولَُهْم فً َسبٌِِل هللاِ{]البمرة: [، " أي مثل الذٌن ٌنفمون المال ٌبتؽون به ٕٔٙلوله تعالى:}مَّ
 .(5)رضا َّللّا وحسن مثوبته"

 :(2)ه وجوه[،  فٌٕٔٙولوله تعالى:}فً َسبٌِِل هللاِ{]البمرة:
 .(ٖٔ)، واختاره الطبري(ٕٔ)، ومكحول(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، وابن زٌد(4)األول: ٌعنً فً الجهاد، لاله السدي

لال ابن عطٌة: " ولد ورد المرآن بؤن الحسنة فً جمٌع أعمال البر بعشر أمثالها، والتضت هذه اآلٌة أن 
 .(ٗٔ)نفمة الجهاد حسنتها بسبعمابة ضعؾ، وبٌن ذلن الحدٌث الصحٌح"

 .(٘ٔ)والثانً : فً طاعة هللا. لاله سعٌد بن جبٌر

                                                           
( : "وفٌه ٕٖ/5( "كشؾ األستار" ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٕٙٔ. ومسند البزار برلم )2٘ٔٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)

 عجلً ، وأبو خٌثمة وابن حبان وضعفه شعبة وؼٌره ، وبمٌة رجالهما ثمات".عمرو بن أبً سلمة ، وثمه ال
 .ٕٔٙ/ٔ. ونسبه للكلبً، والعجاب فٌس بٌان األسباب: ٕٓ٘-4ٕٗ/ٔ. وذكره البؽوي فً تفسٌره: 25( أسباب النزول للواحدي: ٕ)

": "األكاؾ الصؽٌر على لدر 5٘ٔ"الماموس" "ص"، واأللتاب جمع لتب وهو كما فً ٗ٘/ 5و 2ٓٗ/ ٘وانظر عن هذا التجهٌز "الفتح" "
 ": "كساء على ظهر البعٌر تحت البرذعة".4ٗٙسنام البعٌر" واألحبلس جمع ِحْلس وهو كما فً "الماموس" أًٌضا "ص

سحاق عن ولال البخاري فً "صحٌحه"، كتاب "الوصاٌا"، باب إذا ولؾ أرًضا أو ببًرا ... " ولال عبدان: أخبرنً أبً عن شعبة عن أبً إ
م تعلمون أن أبً عبد الرحمن أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علٌهم ولال: أنشدكم هللا، وال أنشد إال أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ألست

الجنة"، فجهزته لال: فصدلوه بما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من حفر رومة فله الجنة"، فحفرته ألستم تعلمون أنه لال: "من جهز جٌش العسرة فله 
" وهل حفر عثمان رومة أم ٕ٘/ 5" وذكره دون سند فً كتاب "فضابل الصحابة" منالب عثمان "الفتح" "2ٓٗ-ٙٓٗ/ ٘لال" "الفتح" "

 ".2ٓٗ-5ٓٗ/ ٘اشتراها؟ خبلؾ وٌمكن الجمع انظر "الفتح" "
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 . ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .4ٔٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٗٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٙ، وابن أبً حاتم)ٖٔ٘/٘(:2ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٔ٘/٘(:4ٕٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٔ٘/٘(:ٖٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .4ٔٙ/ٔ، ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: ٗٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٗٔ٘/ٕ(:ص5ٕٖٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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والثالث: ولال الربٌع: "فكان من باٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة ولم ٌذهب وجها إال بإذنه، كانت الحسنة له 
 .(ٔ)بسبعمابة ضعؾ. ومن باٌع على اإلسبلم، كانت الحسنة له عشر أمثالها"

 .(ٕ)الحج والجهاد سواء، الدرهم بسبعمابة، ألنه فً سبٌل هللا" الرابع: ولال ابن عباس: "نفمة
 . وبه لال جمع من العلماء.(ٖ)الخامس: ولٌل: النفمة فً جمٌع أبواب الخٌر

 .(ٗ)لال الراؼب: سبٌل هللا " هو لكل ما ٌتوصل به إلى هللا عز جل"
على المسلمٌن والملة، وأشهرها  لال ابن عطٌة: "وسبل هللا كثٌرة، وهً جمٌع ما هو طاعة وعابد بمنفعة

 .(٘)وأعظمها ؼناء الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا"
 . (ٙ)السادس: ولٌل: سبٌل هللا سبحانه وتعالى هو شرعه

:" وسبٌل هللا سبحانه وتعالى هو شرعه، ألنه ٌهدي إلٌه، وٌوصل إلٌه؛ -رحمه هللا-لال العبلمة ابن عثٌمٌن
[ ؛ ٖ٘ٔصراطً مستمٌماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبٌله{ ]األنعام: هذا  لال هللا تعالى: }وأن

وأضٌؾ إلى هللا لسببٌن؛ السبب األول: أنه هو الذي وضعه لعباده، وشرعه لهم؛ والسبب الثانً: أنه موصل 
ً إلى سالن السبٌل؛ فٌمال: سبٌل المإمنٌن، كما لال هللا تع« السبٌل»إلٌه؛ وٌضاؾ  الى: }ومن ٌشالك أحٌانا

[ ؛ وال تنالض بٌنهما؛ ألنه ٌضاؾ ٘ٔٔالرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن{ ]النساء: 
 .(5)إلى المإمنٌن باعتبار أنهم هم الذٌن سلكوه؛ وإلى هللا باعتبار أنه الذي شرعه، وأنه موصل إلٌه"

[، أي: " كمن ٌزرع حبة فى أرض مؽلة فتنبت سبع َٕٔٙسنَابَِل{]البمرة: لوله تعالى:}َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبعَ 
 .(2)سنابل"

 .(4) لال البؽوي: كمثل حبة أخرجت سبع سنابل
 .(ٓٔ)لال المراؼً: أي " تخرج سالا تتشعب منه سبع شعب"

سنبلة لال الزمخشري: " ومعنى إنباتها سبع سنابل ، أن تخرج سالا ٌتشعب منها سبع شعب ، لكل واحدة 
 . (ٔٔ)وهذا التمثٌل تصوٌر لئلضعاؾ ، كؤنها ماثلة بٌن عٌنى الناظر"

لال المرطبً:" كمثل زارع زرع فً األرض حبة فؤنبتت الحبة سبع سنابل، فشبه المتصدق بالزارع وشبه 
 .(ٕٔ)الصدلة بالبذر"

وكثٌرا ما ٌراد لال ابن عطٌة: "والحبة اسم جنس لكل ما ٌزدرعه ابن آدم وٌمتاته، وأشهر ذلن البر، 
 :(ٖٔ)بالحب. ومنه لول المتلمس

 (ٔ)آلٌت حب العراق الدهر أطعمه     والحب ٌؤكله فً المرٌة السوس"

                                                           
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٕ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٕ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر البؽوي:  ( انظر:ٖ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٖٓ/ٖ( وهو لول ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: ٙ)
 .4ٖٓ-2ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 4)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر الكشاؾ: ( ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
/ ٔ؛ وشرح التصرٌح ٖٔ٘/ ٙ؛ وخزانة األدب 5ٖٗ؛ والجنى الدانً ص5ٓ٘؛ وتخلٌص الشواهد ص4٘البٌت للمتلمس فً دٌوانه ص(ٖٔ)

آلٌت: ألسمت.  .44/ ٔ؛ وببل نسبة فً مؽنً اللبٌب 2ٗ٘/ ٕ؛ والمماصد النحوٌة 2ٖ/ ٔ؛ والكتاب 4ٕٗ/ ٔ؛ وشرح شواهد المؽنً ٕٖٔ
 .حب العراق: ما ٌنبته من حبوب. أطعمه: آكله
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 .(ٕ)ولد ٌوجد فً سنبل الممح ما فٌه مابة حبة، وأما فً سابر الحبوب فؤكثر، ولكن المثال ولع بهذا المدر"
 [، " فً كل سنبلة منها مابة حبةَٕٔٙحبٍَّة{]البمرة:لوله تعالى:} فً ُكِلّ ُسنبُلٍَة ِماْبَةُ 

لال الصابونً: "أي كل سنبلٍة منها تحتوي على مابة حبة فتكون الحبة لد أؼلَّْت سبعمابة حبة، وهذا تمثٌل 
 .(ٖ)لمضاعفة األجر لمن أخلص فً صدلته"

والشعر والسن وفبلن حسن النٌة لال الراؼب: " ٌمال النبت لما له نمو فً أصل الحلمة ٌمال تنبت الصبً 
وٌستعمل النبات فٌما له ساق ، وما لٌس له ساق وإن كان فً التعارؾ لد ٌختص بما ال ساق له ، وأنبت 
الؽبلم إذا راهك ، كؤنه صار ذا نبتة وفبلن فً منبت خٌر كناٌة عن األصل.. والسنبلة فٌعلة من السبل ٌمال : 

 .(ٗ)أسبل الزرع ، وسنبل"
مً:" أي: أنبتت سالا انشعب سبع شعب، خرج من كل شعبة سنبلة فٌها مابة حبة، فصارت لال الماس

 .(٘)الحبة سبعمابة حبة بمضاعفة هللا لها"
وروي " عن عكرمة، فً لوله: }مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فً 

 .(ٙ)كل سنبلة مابة حبة{، فذلن سبعمابة"
كثٌر: " وهذا المثل أبلػ فً النفوس ، من ذكر عدد السبعمابة ، فإن هذا فٌه إشارة إلى أن األعمال لال ابن 

 . (5)الصالحة ٌنمٌها هللا عز وجل ، ألصحابها ، كما ٌنمً الزرع لمن بذره فً األرض الطٌبة"
 : (2)وفً مضاعفة ذلن فً ؼٌر ذلن من الطاعات، لوالن

 .(4)بعشرة أمثالها ، لاله ابن زٌد أحدهما : أن الحسنة فً ؼٌر ذلن
 .(ٓٔ)والثانً : ٌجوز مضاعفتها بسبعمابة ضعؾ ، لاله الضحان

 .(ٔٔ)ولال أبو عمرو الدانً: "لرأ بعضهم }مابة حبة{، بالنصب على تمدٌر أنبتت مابة حبة"
ٌشاء حسب ما تمتضٌه  [،  أي: " أي ٌزٌد ثواباً لمنٕٔٙلوله تعالى: } َوهللاُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:

 .(ٕٔ)حكمته"
لال الصابونً: "ٌضاعؾ األجر لمن أراد على حسب حال المنفك من إِخبلصه وابتؽابه بنفمته وجه 

  .(ٖٔ)هللا"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر: " أي : بحسب إخبلصه فً عمله"
 .(٘ٔ)لال المراؼً: أي " فٌزٌده زٌادة ال حصر لها"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 . 2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٗٔ٘/ٕ(:5ٕٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .4ٔٙ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن 5)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٖٖٙ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 4)
 .ٙٔ٘-٘ٔ٘/٘(:صٕٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
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كون مثل المتصدق مثل الزارع ، إن كان حاذلا فً عمله ، وٌكون لال المرطبً: "ٌعنً على سبعمابة ، فٌ
البذر جٌدا وتكون األرض عامرة ٌكون الزرع أكثر ، فكذلن المتصدق إذا كان صالحا والمال طٌبا وٌضعه 

 .(ٔ)موضعه فٌصٌر الثواب أكثر ، خبلفا لمن لال : لٌس فً اآلٌة تضعٌؾ على سبعمابة"
 ٌرة فً تضعٌؾ الحسنة إلى سبمعمابة ضعؾ، منها: ولد وردت فً السنة أحادٌث كث

لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم: كل عمل ابن »جاء فً الصحٌحٌن :وؼٌرهما عن أبً هرٌرة لال:  -
آدم ٌضاعؾ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ، لال هللا عّز وجلى: "إاّل الصوم فإنّه لً وأنا أجزي 

 .(ٕ)«به
من تصدق بعدل تمرة من كسب طٌّب، وال »ة لال: لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم: وعن أبً هرٌر -

ٌصعد إلى هللا إال الطٌّب، فإن هللا ٌتمبلها بٌمٌنه ثم ٌربٌها لصاحبها كما ٌربً أحدكم فلّوه حتى تكون مثل 
 .(ٖ)« الجبل
نالة مخطومة فمال: هذه فً جاء رجل ب»وأخرج أحمد ومسلم والنسابً والحاكم عن ابن مسعود لال:  -

 .(ٗ)«سبٌل هللا. فمال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم: لن بها ٌوم المٌامة سبعمابة نالة كلها مخطومة
ًّ عن برٌدة لال:  - لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم: النفمة فً الحج »وأخرج أحمد والطبرانً والبٌهم

 .(٘)«ضعؾ كالنفمة فً سبٌل هللا. الدرهم بسبعمابة
وأخرج ابن أبً حاتم عن عمران بن حصٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: من أرسل نفمة فً سبٌل هللا وألام  -

فً بٌته، فله بكل درهم سبعمابة درهم ومن ؼزا بنفسه فً سبٌل هللا، وأنفك فً وجهه ذلن فله بكل درهم ٌوم 
ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء {"المٌامة سبعمابة ألؾ درهم، ثم تبل هذه اآلٌ  .(ٙ)ة : } َوَّللاَّ
 .(5)لال ابن كثٌر: " وهذا حدٌث ؼرٌب"

لال الطبري: " فإن لال لابل : وهل رأٌَت سنبلة فٌها مابة حبة أو بلؽتْن فضرب بها مثل المنفَك فً سبٌل 
 هللا ماله؟

مثل سنبلة أنبتت سبع سنابل فً كل لٌل : إن ٌكن ذلن موجوًدا فهو ذان،  وإال فجابز أن ٌكون معناه : ك
 سنبلة مابة حبة ، إْن َجعل هللا ذلن فٌها.

وٌحتمل أن ٌكون معناه : فً كل سنبلة مابة حبة؛ ٌعنً أنها إذا هً بذرت أنبتت مابة حبة فٌكون ما حدث 
الوجه فّسره . وعلى هذا (2)عن البذر الذي كان منها من المابة الحبة ، مضافًا إلٌها ،  ألنه كان عنها"

 .(4)الضحان
 : (ٓٔ)[،  ٌحتمل أمرٌنٕٔٙولوله تعالى:} َوهللاُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:

                                                           
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
ونصه:.... ٌدع شهوته وطعامه من أجلً. للصابم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لماء  ٗٙٔ(أخرجه مسلم فً: الصٌام، حدث ٕ)

 «. ربه. ولخلوؾ فٌه أطٌب عند هللا من رٌح المسن
ٌِْه. ومسلم فً: الزكاة، حدٌث  باب لول تعالى: تَْعُرُج اْلَمبلبَِكةُ  -ٖٕ(أخرجه البخاري فً: التوحٌد، ٖ) وُح إِلَ  .َٖٙوالرُّ
 .ٕٖٔ(أخرجه مسلم فً: اإلمارة، حدٌث ٗ)
 .٘من ج  ٖ٘٘(أخرجه اإلمام أحمد فً مسنده بالصفحة ٘)
 ( عن هارون بن عبد هللا به.5ٕٙٔ، ورواه ابن ماجة فً السنن برلم )٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٓ(  تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .4ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
[: إذ ٌمول" فإن لٌل فما رأٌنا سنبلة فٌها مابة حبة فكٌؾ ٕٖ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي]٘ٔ٘/٘(:صٖٔٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4)

} فًِ ُكّلِ ُسْنبُلٍَة  ضرب المثل به ؟ لٌل : ذلن متصور ، ؼٌر مستحٌل ، وما ال ٌكون مستحٌبل جاز ضرب المثل به وإن لم ٌوجد ، معناه :
 ِمابَةُ َحبٍَّة { فما حدث من البذر الذي كان فٌها كان مضاعفا إلٌها وكذلن تؤوله الضحان".

 .ٕٖ٘/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٙٔ٘-٘ٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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أحدهما : ٌضاعؾ هذه المضاعفة لمن ٌشاء من عباده أجَر حسناته، بعد الذي أعطى ؼٌر منفك فً سبٌله 
فك فً سبٌله ، فبل ٌنمصة عما وعده ، دون ما وعد المنفك فً سبٌله من تضعٌؾ الواحدة سبعمابة. فؤما المن

 .(ٔ)من تضعٌؾ السبعمابة بالواحدة. لاله الضحان
والثانً : ولٌل: ٌضاعؾ الزٌادة على ذلن لمن ٌشاء. لال الطبري:" وهذا لول ذكر عن ابن عباس من 

 .(ٕ)وجه لم أجد إسناده ، فتركت ذكره"
من التضعٌؾ ، لمن ٌشاء من المنفمٌن فً لال الطبري: " وهللا ٌضاعؾ على السبعمابة إلى ما ٌشاء 

سبٌله. ألنه لم ٌجر ذكر الثواب والتضعٌؾ لؽٌر المنفك فً سبٌل هللا ، فٌجوز لنا توجٌه ما وعد تعالى ذكره 
فً هذه اآلٌة من التضعٌؾ ، إلى أنه ِعَدة منه على ] العمل فً ؼٌر سبٌله ، أو [ على ؼٌر النفمة فً سبٌل 

 .(ٖ)هللا"
ر: " واآلٌة محتملة لؤلمرٌن فٌحتمل أن ٌكون المراد أنه ٌضاعؾ تلن المضاعفة بؤن ٌجعلها لال ابن حج

، والمصرح بالرد علٌه حدٌث ابن عباس المخرج (ٗ)سبعمابة، وٌحتمل أنه ٌضاعؾ السبعمابة بؤن ٌزٌد علٌها
 .(ٙ)("٘)كثٌرة"عند المصنؾ فً الرلاق، ولفظه: "كتب هللا له عشر حسنات إلى سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ 

 .(5)ثم لال: "فاألول هو المحمك من سٌاق اآلٌة، والثانً محتمل، وٌإٌد الجواز سعة الفضل"
لال الراؼب: " فإن لٌل : كٌؾ لال فً موضع :} ٌَُضاِعُؾ{، وفً موضع : }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر 

 نه ٌحادي بواحد سبع مابة:[، ولال هاهنا ما ٌدل على أٓٙٔأَْمثَاِلَها{]األنعام:
 لٌل : فً ذلن طرٌمتان:

 إحداهما: أن الخٌرات تختلؾ باختبلؾ العالمٌن واختبلؾ نٌاتهما.
 والثانً : أن تختلؾ باختبلؾ األعمال.

فاألول : هو أن الناس فٌما ٌتحرونه من أفعال الخٌر بالمول المجمل ثبلثة أضرب على ما لصد تعالى من 
ما الظالم : فالمتحري للخٌر مخافة سلطان ومذمة إنسان وتخوٌؾ عالم إٌاه من النار ظالم وممتصد وسابك أ

ونحو ذلن، وأما الممتصد : فالمتحري للخٌر مخافة عماب هللا ورجاء ثوابه من حٌث ما لد تحمك وعده ووعٌده 
ولهذا لال علٌه  ، وأما السابك : فالمتحري للخٌر لصدا لوجه هللا خالصا وثوابهم ٌختلؾ باختبلؾ مماصدهم

ٌٌْن َرأَْت َواَل أُذٌُن  " -الصبلة والسبلم فً السابمٌن حاكٌا عن هللا عز وجل  اِلِحٌَن َما اَل َع أَْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ
 الخبر. (2)"  َسِمعَْت َواَل َخَطَر َعلَى لَْلِب بََشرٍ 

                                                           
 .ٙٔ٘/٘(:صٕٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٙٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
، وابن عطٌة فً المحرر ٙٔ٘/٘، والطبري فً جامع البٌان: ٖٖٙ/ٔفً النكت والعٌون: -نفسه-( ذكر االحتمالٌن كل من: الماورديٗ)

، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖ٘ٓ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 4ٖٖ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٖٓٔ/ٕالوجٌز: 
، واختار ٕٖٙ/ٖ، والماسمً فً محاسن التؤوٌل: ٘ٔٔ/ٕ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: ٖٕٗ/ٔ: ، والشوكانً فً فتح المدٌرٖٙٔ/ٔ

 الطبري والمرطبً والشوكانً وصدٌك خان المضاعفة على السبعمابة. 
سبعمابة  لكن لفظه: )فإن هو همَّ بها فعملها كتبها هللا عنده عشر حسنات إلى 4ٔٗٙرلم:  ٖٖٔ/ٔٔ: -فتح-( أخرجه البخاري فً صحٌحه٘)

 ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة(. 
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ( الفتح: ٙ)
والذي سبك ذكره.] أخرجه -رضً هللا عنهما-،  بل ٌجزم بولوع المضاعفة فوق سبعمابة ضعؾ حدٌث ابن عباسٖٖٗ/ٔٔ( الفتح: 5)

 [. 4ٔٗٙرلم:  ٖٖٔ/ٔٔ: -فتح-البخاري فً صحٌحه
ٌْهِ ( وعنده :  2ٕٕٗ( ومسلم )  5ٕٖٓرواه البخاري ) (2) ُ َعلَ   (. ) بَْلهَ َما أَْطلَعَكُْم َّللاَّ
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 -والثانً: وهو أن ٌختلؾ باختبلؾ األعمال وبٌان ذلن أن السخاء أفضل أفعال العباد بداللة لول النبً 
: " السخاء شجرة من أشجار الجنة ، أؼصانها متدلٌات فً الدنٌا فمن أخذ بؽصن من أؼصانها أداه إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)ن من أؼصانها أداه إلى النار " الجنة ، والبخل شجرة من أشجار النار ، فمن أخذ بؽص
ولٌل لبعض الحكماء : " أي شًء من أفعال العباد أشبه بفعل هللا " ؟ فمال : " السخاء ، وأفضل الجود ما 

 : (ٕ)كان عن ضٌك "، ولهذا لال الشاعر
 لٌس العطاء من الفضول سماحة       حتى تجود وما لدٌن للٌل

كانوا مضٌفٌن سٌما فً ابتداء اإلسبلم وأفضل اإلنفاق ما ٌمصد به وجه  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولد علم أن أصحاب النبً 
، وأفضل ما ٌمصد به وجهه ما ٌجعل فً سبٌل هللا ، وأفضل سبٌل ٌنفك فٌه ما كان أكثره ؼنى  -هللا لعز وجل 

من كان ٌحاد بهم وال زمان أحوج إلى وال لوم أكفر م -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ولد علم أنه ال جهاد أكبر من جهاد النبً 
محاربتهم من زمانه وكل وأحد من هذه الخصال ٌجري مجرى فعل ٌستحك مثوبة محددة ، فعظم هللا تعالى 

 أمر اإلنفاق فً سبٌله فً زمانه ، وجعل له من الثواب ما لم ٌجعل لؽٌره من األعمال.
ٌجب وكما ٌجب ٌدعوه ذلن إلى أن ٌزٌد فً ووجه ثالث: وهو أن اإلنسان متى تحرى فعل الخٌر على ما 

فعل الخٌر فبل ٌزداد ، حتى إنما ٌصٌر مثل ملن فٌه الفضٌلة وبازدٌاده فً اإلٌمان وفعل الخٌرات ٌزداد ثوابه 
، فحٌث ما ذكر التضعٌؾ ، فؤشار إلى الحالة األولى وحٌث ما ذكر عشرة أمثالها وسبعمابة فإلى األحوال 

ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء { ، فإلى المنتهٌات والؽاٌات وأنها ال ٌحصرها عدد كما  المتوسطات وحٌث ما ذكر ، }َوَّللاَّ
 .(ٖ)لال : علٌه الصبلة والسبلم : " ما ال عٌن رأت وال أذن سمعت " 

 .(ٗ)[، أي: "أي واسع الفضل علٌم بنٌَّة المنفك"ٕٔٙولوله تعالى:}َوهللاُ َواِسٌع َعِلٌٌم{[البمرة:
 .(٘)ؽوي: أي وهللا: "}َواِسٌع {: ؼنً، ٌعطً عن سعة، و}َعِلٌٌم{: بنٌة من ٌنفك ماله"لال الب

 .(ٙ)لال ابن كثٌر: " أي : فضله واسع كثٌر أكثر من خلمه ، علٌم بمن ٌستحك ومن ال ٌستحك"
 لال الطبري: "

ٌستحك هذه لال المراؼً: " أي: إنه تعالى ال ٌنحصر فضله ، وال ٌحد عطاإه ، وهو علٌم بمن 
 .(5)المضاعفة"

                                                           
(، والكشؾ ٕٕٔ(، والمواعد المجموعة)ٖٖٓٗ(، وضعٌؾ الجامع)4ٖٔ/ٕ(، التنزٌه)ٓٗ(، التعمبات)ٖٙ( تذكرة الموضوعات)ٔ)

( ٕٗٙ( وابن شاهٌن فً الترؼٌب )ٖٕ٘/ٔ(. والحدٌث: ورواه ابن عدي )2ٖٔ/ٕ(، والموضوعات)4ٖ/ٕ(، والآللا)ٗٗٗاإللهً)
( وابن الجوزي فً الموضوعات ٖ٘ٗ/5(:ص )2ٖٔٓٔ( والبٌهمً فً الشعب)ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( والخطٌب )ٙوالدارلطنً فً األجواد )

( من طرٌك دمحم بن ٌحٌى بن علً بن عبد الحمٌد، نا عبد العزٌز بن عمران الزهري، عن ٖٓٗ/ٕ( والسٌوطً فً بؽٌة الوعاة )2ٕٔ/ٕ)
ة، عن داود بن الحصٌن، عن األعرج، عن أبً هرٌرة مرفوعا بلفظ آخر، وأوله: "السخاء شجرة فً إبراهٌم بن إسماعٌل بن أبً حبٌب

 ."الجنة
 .(: فٌه عبد العزٌز بن عمران الزهري ضعٌؾ جدا4ٕٖٗلال العرالً فً تخرٌج اإلحٌاء )

 .مران، وهللا أعلمللت: وابن أبً حبٌبة ضعٌؾ، وساق ابن عدي الحدٌث من مناكٌره، ولكن ٌظهر أنه مناكٌر ابن ع
 .(: هذا إسناد ضعٌؾ جدا. وخّرج فٌه اللفظ المذكورٖٓ٘/2ولال األلبانً فً الضعٌفة )

، 5ٕٖ/ٔ(، والسٌوطً فً شرح شواهد المؽنً: 5ٖٗٔ( البٌت للممنع الكندي، نسبه إلٌه أبو تمام فً الحماسة)شرح الحماسة للمرزولً:ٕ)
الفضول" المال الزابد " ، ٕ/ 4، والسٌوطً فً الهمع ٖ/ ٓٙ٘ذكره األشمونً ، ؤٕٓ/ٖوالبؽدادي فً شرح أبٌات مؽنً اللبٌب: 

 ٌمول الشاعر: إن إعطاءن من زٌادات مالن ال ٌعد سماحة، إال أن تعطً فً حالة للة المال. ، ."سماحة" الجود والكرم
 .ٓ٘ٗ-2ٗٗ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔالبؽوي: ( تفسٌر ٘)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
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لال ابن عثٌمٌن: "أي ذو سعة فً جمٌع صفاته؛ فهو واسع العلم، والمدرة، والرحمة، والمؽفرة، وؼٌر 
وعلمه شامل لكل  -وهو واسع فٌه  -ذلن من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظٌمة علٌا؛ و} علٌم { أي ذو علم 

 ً  .(ٔ)"شًء جملة، وتفصٌبلً؛ حاضراً، ومستمببلً، وماضٌا
 .(ٕ)وعن سعٌد بن جبٌر: فً لوله}علٌم{: لال: "ٌعنً: علٌم بما ٌكون"

 : (ٖ)[، فٌه وجوهٕٔٙولوله تعالى:}َوهللاُ َوِسٌع َعِلٌٌم{[البمرة:
وابن  (٘)، واختاره الطبري (ٗ)أحدها : واسع ال ٌَِضٌك عن الزٌادة ، علٌم بمن ٌستحمها ، لاله ابن زٌد

 .(ٙ)كثٌر
 الرحمة ال ٌَِضٌك عن المضاعفة ، علٌم بما كان من النفمة .والثانً : واسع 

الثالث: ولٌل: " معنى ذلن : }وهللا واسع{، لتلن األضعاؾ، }علٌم{ بما ٌنفك الذٌن ٌنفمون أموالهم فً 
 .(5)طاعة هللا"

 .(2)الرابع : واسع المدرة ، علٌم بالمصلحة . لاله الماوردي
 الفوابد:

 األمثال؛ وهو تشبٌه المعمول بالمحسوس؛ ألن ذلن ألرب إلى الفهم.من فوابد اآلٌة: ضرب  - ٔ
ومنها: أن المرآن على ؼاٌة ما ٌكون من الببلؼة، والفصاحة، ألن الفصاحة هً اإلفصاح بالمعنى،  - ٕ

 وبٌانه؛ وضرب األمثال من أشد ما ٌكون إفصاحاً، وبٌاناً: لال تعالى: } وتلن األمثال نضربها للناس وما ٌعملها
 [ .ٖٗإال العالمون{ ]العنكبوت: 

 ومنها: فضٌلة اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ ألنه ٌنمو للمنفك حتى تكون الحبة سبعمابة حبة. - ٖ
ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل فً العمل؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا { بؤن ٌمصدوا بذلن وجه هللا  - ٗ

 عز وجل.
الشرع؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {؛ ألن } فً { للظرفٌة؛ والسبٌل ومنها: اإلشارة إلى موافمة  - ٘

بمعنى الطرٌك؛ وطرٌك هللا: شرعه؛ والمعنى: أن هذا اإلنفاق ال ٌخرج عن شرٌعة هللا؛ واإلنفاق الذي ٌكون 
واماً{ ]الفرلان: موافماً للشرع هو ما ذكره بموله تعالى: }والذٌن إذا أنفموا لم ٌسرفوا ولم ٌمتروا وكان بٌن ذلن ل

ٙ5.] 
ومعنى إنفالهم فً شرع هللا أن ٌكون ذلن إخبلصاً هلل، واتباعاً لشرعه؛ فمن نوى بإنفاله ؼٌر هللا فلٌس فً 

رجل أنفك فً الجهاد، أو أنفك فً الصدلة على المساكٌن؛ لكنه أنفك لٌمال: إن «: المرابً»سبٌل هللا؛ مثل 
ً جواد؛ أو أنه كرٌم؛ هذا لٌس فً سبٌل هللا، ألنه مراء؛ لم ٌمصد وجه هللا عز وجل؛ إذاً لم ٌرد السبٌل  فبلنا

الذي ٌوصل إلى هللا؛ وال ٌهمه أن ٌمبل هللا منه، أو ال ٌمبل؛ المهم عنده أنه ٌمال عند الناس: إنه رجل كرٌم، أو 
 جواد.

وإن أخلص  -ل هللا وأما أن ٌكون على حسب شرٌعة هللا: فإن أنفك فً وجه ال ٌرضى به هللا فلٌس فً سبٌ
وهذا كثٌر: كبناء الربط للصوفٌة المنحرفة، وبناء البٌوت  -كرجل ٌنفك على البدع ٌرٌد بذلن وجه هللا  -هلل 

                                                           
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٙٔ٘/٘(:صٖٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .4ٖٙ/ٔر: ( انظر: تفسٌر ابن كثٌٙ)
 .5ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)



ٖٔ٘ 

 

لؤلعٌاد المٌبلدٌة، وبناء المصور للمآتم، وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا لد ٌرٌد اإلنسان بذلن وجه هللا 
 سبٌل هللا.لكنه خبلؾ شرٌعة هللا؛ فبل ٌكون فً 

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الملكٌة لئلنسان؛ لموله تعالى: } أموالهم {؛ فإن اإلضافة هنا تفٌد الملكٌة. - ٙ
ومنها: وجه الشبه فً لوله تعالى: } كمثل حبة أنبتت سبع سنابل {؛ فإن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل؛  - 5

 ؛ كذلن اإلنفاق فً سبٌل هللا ؼذاء للملب، والروح.وشبهها هللا بذلن؛ ألن السنابل ؼذاء للجسم، والبدن
ومنها: أن ثواب هللا، وفضله أكثر من عمل العامل؛ ألنه لو عومل العامل بالعدل لكانت الحسنة  - 2

بمثلها؛ لكن هللا ٌعامله بالفضل، والزٌادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمابة حبة؛ بل أزٌد؛ لموله تعالى: } وهللا 
 اء وهللا واسع علٌم {.ٌضاعؾ لمن ٌش

التً تتعلك بمشٌبة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌضاعؾ {؛  -ومنها: إثبات الصفات الفعلٌة  - 4
 فعل.« المضاعفة»و

ومنها: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله تعالى: } لمن ٌشاء {؛ ولكن هل هذه المشٌبة مشٌبة مجردة؛ أي أن  - ٓٔ
ً مشٌبة ممٌدة بما تمتضٌه المصلحة، والحكمة؟ الجواب أنها مشٌبة ممٌدة الترجٌح ٌكون فٌها بدون سبب؛ أو ه

بما تمتضٌه المصلحة، والحكمة؛ وعلٌه فخذ هذا ممٌاساً: كل شًء علمه هللا على المشٌبة فإنه ممٌد بالحكمة؛ 
 .[ ٖٓودلٌله لوله تعالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 

ومنها: أن هللا له السلطان المطلك فً خلمه؛ وال أحد ٌعترض علٌه؛ لموله تعالى: } ٌضاعؾ لمن  - ٔٔ
ٌشاء{؛ ولهذا لما تناظر رجل من المعتزلة، وآخر من أهل السنة لال له المعتزلً: أرأٌت إن منعنً الهدى، 

ال تدخل فً إرادة هللا؛ ألنه إذا دخلت  ٌرٌد أن ٌبٌن أن أفعال العباد -ولضى علً بالردى أحسن إلً، أم أساء؟ 
فً إرادة هللا فإن هذا الذي لضى علٌه بالشماء، ومنع الهدى ٌكون إساءة من هللا إلٌه، فمال له السنً: إن منعن 
ما هو لن فمد أساء؛ وإن منعن فضله فذلن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء؛ فؽُلب المعتزلً؛ ألنه لٌس لن حك على 

 سبحانه وتعالى ٌإتً فضله من ٌشاء.هللا واجب؛ وهللا 
؛ لموله تعالى: } « العلٌم»، و « الواسع»ومن فوابد اآلٌة: إثبات هذٌن االسمٌن من أسماء هللا:  - ٕٔ

 واسع علٌم {؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما السعة، والعلم.
ٌلة اإلنفاق فً سبٌل هللا، ومنها: الحث، والترؼٌب فً اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ ٌإخذ هذا من ذكر فض - ٖٔ

 فإن هللا لم ٌذكر هذا إال من أجل هذا الثواب؛ فبل بد أن ٌعمل له.
 المرآن

ِ ثُمَّ ََل يُتْبِعُوَن َما أَْنفَمُوا َمنًّا َوََل أَذًى لَُهْم أَْجرُ   ُهْم ِلْنَد َربِِّهْم َوََل َخْوؾٌ }الَِّذيَن يُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ
 [ٕٕٙ({ ]البمرة : َٕٕٙللَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن )

 التفسٌر:
الذٌن ٌخرجون أموالهم فً الجهاد وأنواع الخٌر، ثم ال ٌتبعون ما أنفموا من الخٌرات َمنّاً على َمن أعَطوه 

ٌستمبلونه من  وال أذى بمول أو فِْعٍل ٌشعره بالتفضل علٌه، لهم ثوابهم العظٌم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم فٌما
 أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على شًء فاتهم فً هذه الدنٌا.

لال ابن عطٌة: " لما تمدم فً اآلٌة التً لبل هذه ذكر اإلنفاق فً سبٌل هللا على العموم بٌّن فً هذه اآلٌة 
ٌكون على أحد ثبلثة  أن ذلن الحكم إنما هو لمن لم ٌتبع إنفاله منا وال أذى، وذلن أن المنفك فً سبٌل هللا إنما

 أوجه:
إما أن ٌرٌد وجه هللا تعالى وٌرجو ثوابه، فهذا ال ٌرجو من المنفك علٌه شٌبا وال ٌنظر من أحواله فً  -

 حال سوى أن ٌراعً استحماله.
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وإما أن ٌرٌد من المنفك علٌه جزاء بوجه من الوجوه، فهذا لم ٌرد وجه هللا بل نظر إلى هذه الحال من  -
 ه، وهذا هو الذي متى أخلؾ ظنه من بإنفاله وآذى.المنفك علٌ

وإما أن ٌنفك مضطرا دافع ؼرم إما لماتة للمنفك علٌه أو لرٌنة أخرى من اعتناء معتن ونحوه، فهذا لد  -
 .(ٔ)نظر فً حال لٌست لوجه هللا، وهذا هو الذي متى توبع وحرج بوجه من وجوه الحرج آذى"

 :(ٕ)ألوال ولد اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على
األول: لٌل : إن هذه اآلٌة، نزلت فً عثمان بن عفان رضً هللا عنه، لال عبدالرحمن بن سمرة : جاء 
عثمان بؤلؾ دٌنار فً جٌش العسرة فصبها فً حجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرأٌته ٌدخل ٌده فٌها وٌملبها وٌمول : " ما 

 . (ٖ)تنس هذا الٌوم لعثمان"ضر ابن عفان ما عمل بعد الٌوم اللهم ال 
الثانً: ولٌل: أن إنها نزلت فً شؤن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوؾ رضً هللا عنهما ، وذلن أن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما حث الناس على الصدلة حٌن أراد الخروج إلى ؼزوة تبون جاءه عبدالرحمن بؤربعة آالؾ 

أربعة آالؾ ، ألفٌن ألرضهما ربً ، وألفٌن لعٌالً. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بارن فمال : "ٌا رسول هللا ، عندي 
، ولال عثمان : "ٌا رسول هللا علً جهاز من ال جهاز له، (ٗ)هللا لن فٌما أعطٌت  وبارن لن فٌما أمسكت"

 . (٘)فنزلت هذه اآلٌة فٌهما"
 .(ٙ)لال ابن حجر: "ولال مماتل بمعناه مختصرا"

الثالث: ولال ابن ظفر: نزلت فً أبً بكر وعمر وعثمان وعلً وعبد الرحمن، أما أبو بكر فؤنفك جمٌع 
ماله، وأما البالون فؤنفك نصؾ ما عنده وكذا ابن عوؾ وأما عثمان فاشترى ببر رومة وجهز جٌش العسرة 

ده سوى أربعة دراهم فتصدق وأما علً فباع حابطا له باثنً عشر ألفا فتصدق بجمٌعها وأصبح ٌوما ولٌس عن
 .(5)بها وكان كثٌر اإلٌثار على نفسه"

رافعا ٌده ٌدعو لعثمان وٌمول: "ٌا رب إن عثمان بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال أبو سعٌد الخدري: "رأٌت رسول هللا 
ٌَن ٌُْنِفمُوَن عفان رضٌت عنه فارض عنه" فما زال رافعا ٌده حتى طلع الفجر، فؤنزل هللا تعالى فٌه: }الَّذِ 

 .(2)أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل{ اآلٌة"
 

                                                           
 .ٙ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 ( وحّسنه.5ٖٓٔ(، والترمذي )ٖٕٓٙٓ( أخرجه أحمد)ٖ)
( : "وفٌه ٕٖ/5لهٌثمً فً المجمع )( "كشؾ األستار" ولال إٕٙٔ. ومسند البزار برلم )2٘ٔٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

 عمرو بن أبً سلمة ، وثمه العجلً ، وأبو خٌثمة وابن حبان وضعفه شعبة وؼٌره ، وبمٌة رجالهما ثمات".
 .ٕٔٙ/ٔ. ونسبه للكلبً، والعجاب فٌس بٌان األسباب: ٕٓ٘-4ٕٗ/ٔ. وذكره البؽوي فً تفسٌره: 25( أسباب النزول للواحدي: ٘)

": "األكاؾ الصؽٌر على لدر 5٘ٔ"، واأللتاب جمع لتب وهو كما فً "الماموس" "صٗ٘/ 5و 2ٓٗ/ ٌ٘ز "الفتح" "وانظر عن هذا التجه
 ": "كساء على ظهر البعٌر تحت البرذعة".4ٗٙسنام البعٌر" واألحبلس جمع ِحْلس وهو كما فً "الماموس" أًٌضا "ص

ا أو ببًرا ... " ولال عبدان: أخبرنً أبً عن شعبة عن أبً إسحاق عن ولال البخاري فً "صحٌحه"، كتاب "الوصاٌا"، باب إذا ولؾ أرضً 
م تعلمون أن أبً عبد الرحمن أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علٌهم ولال: أنشدكم هللا، وال أنشد إال أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ألست

ة"، فحفرته ألستم تعلمون أنه لال: "من جهز جٌش العسرة فله الجنة"، فجهزته لال: فصدلوه بما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من حفر رومة فله الجن
" وهل حفر عثمان رومة أم ٕ٘/ 5" وذكره دون سند فً كتاب "فضابل الصحابة" منالب عثمان "الفتح" "2ٓٗ-ٙٓٗ/ ٘لال" "الفتح" "

 ".2ٓٗ-5ٓٗ/ ٘اشتراها؟ خبلؾ وٌمكن الجمع انظر "الفتح" "
 .ٕٕٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٙ)
 .ٕٕٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: 5)
( وصححه وهو كما لال، وٌشهد له: ما أخرجه النسابً 2ٖٕ/ٕ، والحدٌث أخرجه الحاكم فً "المستدرن" )25(أسباب النزول للواحدي: 2)

( 5ٙ٘٘ح:  - 4ٖ/ٙ( والطبرانً )المعجم الكبٌر: ٔٔح:  - ٖٓٔ/ٕ( والدارلطنً )2ٕٗ/ٕ( والحاكم )المستدرن: 4ٕٔ/ٔ)فتح المدٌر: 
( عن سهل بن حنٌؾ بمعناه. وصححه الحاكم ووافمه الذهبً )انظر 4ٕٔ/ٔوالبٌهمً وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن أبً حاتم )فتح المدٌر: 

 ( .ٕٖٔ - ٖٓٔ/ٕوالتعلٌك المؽنً على الدارلطنً:  4ٔٙ/ٗحاشٌة جامع األصول: 



ٖٔ5 

 

[، أي: " الذٌن ٌنفمون أموالهم فً طاعة هللا ٕٕٙلوله تعالى: } الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل{]البمرة:
 .(ٔ)وسبٌله"

َحُموالتهم ، وؼٌر ذلن من لال الطبري: "الذٌن ٌعٌنون المجاهدٌن فً سبٌل هللا باإلنفاق علٌهم وفً 
 .(ٕ)مإنهم"

لال ابن عطٌة: "وسبل هللا كثٌرة، وهً جمٌع ما هو طاعة وعابد بمنفعة على المسلمٌن والملة، وأشهرها 
 .(ٖ)وأعظمها ؼناء الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا"

وال ٌعمبون ما أنفموا من الخٌرات والصدلات [، أي:" ٕٕٙلوله تعالى:} ثُمَّ ال ٌُتْبِعُوَن َما أَْنفَمُوا َمنًّا{]البمرة:
 .(ٗ)بالمّنِ على من أحسنوا إِلٌه"

 .(٘)لال البؽوي: " وهو أن ٌمن علٌه بعطابه فٌمول أعطٌتن كذا ، وٌعد نعمه علٌه فٌكدرها"
لال السعدي:" وال ٌتبعونها بما ٌنمصها وٌفسدها من المن بها على المنفك علٌه بالملب أو باللسان، بؤن 

 .(ٙ)ٌعدد علٌه إحسانه وٌطلب منه ممابلته"
أي ال ٌحصل منهم بعد الصدلة َمنٌّ بؤن ٌظهر المنِفك مظهر المترفع على المنفَك  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(5)علٌه"
 .(2)}َمنًّا{: وهو ذكره لمن أنفك علٌه لٌرٌه أنه أوجب بذلن علٌه حما" لال الماسمً: "

 :(4)( لوالنولد ذكر أهل العلم فً تفسٌر)المنّ 
مثل أن ٌمول : لد أحسنت إلٌن ونعشتن  (ٓٔ)األول: المن: ذكر النعمة على معنى التعدٌد لها والتمرٌع بها

 وشبهه.
 والثانً: ولٌل: المن : التحدث بما أعطى حتى ٌبلػ ذلن المعطى فٌإذٌه. 

الثبلثة الذٌن ال ٌنظر ، وأنه أحد (ٔٔ)لال المرطبً: والمن من الكبابر ، ثبت ذلن فً صحٌح مسلم وؼٌره
هللا إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم ، وروى النسابً عن ابن عمر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ثبلثة ال ٌنظر 
هللا إلٌهم ٌوم المٌامة العاق لوالدٌه والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والدٌوث ، وثبلثة ال ٌدخلون الجنة العاق 

. وفً بعض طرق مسلم : " المنان هو الذي ال ٌعطً شٌبا إال (ٕٔ)والمدمن الخمر والمنان بما أعطى " لوالدٌه
 .(ٗٔ)"(ٖٔ)منة "

 و)المّن( فً اللؽة على وجوه: 

                                                           
 .ٖٔٔ/ٔ: ( تفسٌر السعدئ)
 .5ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٖٔٔ/ٔ(تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٖٙ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 4)
 .ٖٙ٘/ٔالمحرر الوجٌز: ( انظر ٓٔ)
( من حدٌث أبً ذر 2ٕٕٓ، وابن ماجة)2ٔ/٘(، والنسابً:ٕٔٔٔ(، والترمذي)25ٓٗ(، وسنن أبً داود)ٙٓٔ( انظر: صحٌح مسلم)ٔٔ)

 الؽفاري رضً هللا عنه.
 بن األثٌر)دٌث(.(. لوله "الدٌوث": هو الذي ال ٌؽار على أهله، انظر: النهاٌة ال2ٓٔٙ، وهو فً مسند أحمد)2ٓ/٘( سنن النسابً: ٕٔ)
 (. ٙٓٔ( صحٌح مسلم عمب)ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)



ٖٔ2 

 

ًّ منّة، أي: نعمة، أنشد ابن  ًَّ فبلن: إذا أَْفَضل وأَْنعَم، ولفبلن عل أوال: ٌكون بمعنى اإلنعام، ٌمال: لد منَّ عل
 :(ٔ)األنباري

ٌْنَا بالسَّبلِم فَإِنَّما        كبلُمِن ٌالُوٌت وُدرٌّ ُمنَظَُّم   فِمنًّ َعلَ
 .(ٕ): "ما من الناس أحد أمّن علٌنا فً صحبته وال ذات ٌده من ابن أبً لحافة "-ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن النعمة: لوله 

تعالى ٌُوَصُؾ بؤنه َمنَّان، أي: منعم. لال  ٌرٌد: أنعم وأسمح بماله، ولم ٌرد المنة التً تهدم الصنٌعة، وهللا
أهل اللؽة: المن: اإلحساُن إلى من ال ٌستثٌبه، ولهذا ٌمال: هللا تعالى منّان، ألن إحسانه إلى الخلك لٌس لطلب 

: ال تعط [ أيٙ[ ولوله: }َواَل تَْمنُْن تَْستَْكثُِر{ ]المدثر: 4ٖثواب، ومن هذا لوله: }َهَذا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن{ ]ص: 
 (.ٕلتؤخذ من المكافؤة أكثَر مما أعطٌت )

ٌَْر َمْمنُوٍن{ ]الملم:  والمّن فً اللؽة أًٌضا: النمص من الحك والبخس له، لال هللا تعالى: }َوإِنَّ لََن أَلَْجًرا َؼ
 .(ٖ)األعمار[ ٌمال: ؼٌر ممطوع، وؼٌر منموص، ومن هذا ٌسمى الموت: َمنُونًا؛ ألنه ٌُْنِمُص األَْعَداد، وٌمطع ٖ

ُرها، لال الشاعر فً الِمنَِّة الَمْذمومة  :(ٗ)ومن هذا: الِمنَّةُ المذمومة؛ ألنها تُْنِمُص النعمة وتَُكّدِ
ٌْلَُن َمْمنُون ِلَذان للٌُل   أَنَْلَت للٌبًل ثم أْسرَعت ِمنَّةً      فَنَ

 رها الذي ٌكدرها.فالمراد بالمن الذي فً اآلٌة: المنُّ الذي هو االعتداد بالصنٌعة، وذك
 :(٘)والعََرُب تتمّدح بترن المّنِ بالنعمة، لال لابلهم

 َزاَد َمْعروفََن ِعْنِدي ِعَظًما      أنَّهُ ِعْنَدَن َمْستُوٌر حمٌرْ 
 (ٙ)تَتَنَاَساهُ كؤْن لم تَؤتِِه        وهو فً العالم َمْشهوٌر كبٌْر 

 
 .(5)[، أي: " وال باألذى"َٕٕٙواَل أَذًى {]البمرة: لوله تعالى: }

 .(2)لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌفعلون مع من أحسنوا إلٌه مكروها ٌحبطون به ما سلؾ من اإلحسان"
 .(4)وال أذٌة له لولٌة أو فعلٌة" لال السعدي: "

ن األذى لكنه نص علٌه لال المرطبً: " و)األذى( : السب والتشكً ، وهو أعم من المن ألن المن جزء م
 .(ٓٔ)لكثرة ولوعه"

                                                           
دون نسبة إلى لابل، ولال: ذكر ذلن أبو بكر بن األنباري؟، وذكره الواحدي فً  5ٖٔ/ ٔ(البٌت أورده ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" ٔ)

 .2ٓٗ/ٗتفسٌره: 
( كتاب: "فضابل الصحابة"، باب: من فضابل 2ٕٖٕممر من المسجد، ومسلم )( كتاب: الصبلة، باب: الخوخة والٙٙٗ(أخرجه البخاري )ٕ)

 (.4ٕٗ٘ٔأبً بكر، واإلمام أحمد فً "مسنده" واللفظ له حدٌث رلم )
، "عمدة الحفاظ" 54ٕٗ/ 5، "لسان العرب" 55ٗ)مادة: منن(، "المفردات"  ٖٓٙٗ - 4ٖ٘ٗ/ ٗ(ٌنظر فً معانً المن: "تهذٌب اللؽة" ٖ)

وذكر الراؼب أن المنة ٌراد بها: النعمة الثمٌلة، وٌمال ذلن على وجهٌن: أحدهما: أن ٌكون ذلن بالفعل، فٌمال: منَّ فبلن  .ٕٖٔ - ٖٔٔ/ ٗ
ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{ وذلن على الحمٌمة ال ٌكون إال هلل تعالى. والثانً: أن ٌ ذلن كون ذلن بالمول، وعلى فبلن، إذا أثمله بالنعمة }لَمَْد َمنَّ َّللاَّ

مستمبح فٌما بٌن الناس إال عند كفران النعمة، وٌمبح ذلن، لٌل: المنة تهدم الصنٌعة، ولحسن ذكرها عند الكفران لٌل: إذا كفرت النعمة 
ًَّ إِْسبَلَمكُْم{ ]الحجرات:  ٌَْن أَْن أَْسلَُموا لُْل اَل تَُمنُّوا َعلَ مول، ومنة هللا علٌهم بالفعل وهو [ فالمنة منهم بال5ٔحسنت المنة، ولوله: }ٌَُمنُّوَن َعلَ

 هداٌته إٌاهم كما ذكر.
دون نسبة إلى لابل ولال: ذكر ذلن أبو بكر بن األنباري، واستشهد به الواحدي فً  5ٖٔ/ ٔ(البٌت أورده ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" ٗ)

 .ٓٔٗ/ٗتفسٌره: 
 ورواٌتهم، وعند الناس بدل فً العالم. ٖٓٙ/ ٔ، و"دالبل اإلعجاز" ٓٙٔ/ ٖ(البٌتان من لول الُخَرٌمً، نسبهما إلٌه فً "عٌون األخبار" ٘)
 .ٓٔٗ-2ٓٗ/ٗ( انظر: تفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .2ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)



ٖٔ4 

 

لال البؽوي:" أن ٌعٌره فٌمول إلى كم تسؤل وكم تإذٌنً ؟ ولٌل من األذى هو أن ٌذكر إنفاله علٌه عند من 
 .(ٔ)ال ٌحب ولوفه علٌه"

 .(ٕ)لال النسفً: " هو أن ٌتطاول علٌه بسبب ما أعطاه"
 .(ٖ)أن ٌنفمه ثم ٌتبعه منًّا وأذى"ولال الضحان:" أن ال ٌنفك الرجل ماله ، خٌٌر من 

ولال الحسن:" إن ألواما ٌبعثون الرجل منهم فً سبٌل هللا، أو ٌنفك على الرجل، وٌعطٌه النفمة، ثم ٌمنه 
وٌإذٌه، ومنه ما أنفك، ٌمول: أنفمت فً سبٌل هللا كذا وكذا، من منه، من ؼٌر محتسبه عند هللا، وأذى، ٌإذي 

ماله وٌمول: ألم أعطن من مالً كذا وكذا؟ ألم أنفك علٌن كذا وكذا؟ ٌمن علٌه، به الرجل الذي أعطاه، من 
 .(ٗ)وأذى ٌإذٌه، فذلن من المول له، إذ لال هللا: الذٌن ٌنفمون أموالهم"

ولال زٌد بن أسلم: "لبن ظننت أن سبلمن ٌثمل على من أنفمت علٌه ترٌد وجه هللا فبل تسلم علٌه، ولالت 
امة دلنً على رجل ٌخرج فً سبٌل هللا حما، فإنهم إنما ٌخرجون لٌؤكلوا الفواكه، فإن عندي له امرأة: ٌا أبا أس

 .(٘)أسهما وجعبة، فمال لها ال بارن هللا فً أسهمن وجعبتن، فمد آذٌتهم لبل أن تعطٌهم"
منهما، لال اآللوسً: " وإنما لدم )المّن( لكثرة ولوعه وتوسٌط كلمة }ال{ لشمول النفً التباع كل واحدة 

و}ثُمَّ{ للتفاوت بٌن اإلنفاق وترن المّن واألذى فً الرتبة والبعد بٌنهما فً الدرجة"
(ٙ). 

لال ابن عطٌة: " واألذى: السب والتشكً، وهو أعم من المّن، ألّن المن جزء من األذى لكنه نص علٌه 
 .(5)لكثرة ولوعه"

 .(2)[، " أي: لهم ثواب ما لدموا من الطاعة عند هللا"ٕٕٙة: لوله تعالى:} لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهم {]البمر
 .(4)لال ابن كثٌر: "أي : ثوابهم على هللا ، ال على أحد سواه"

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:وضمن هللا األجر للمنفك فً سبٌل هللا، واألجر الجنة"
 .(ٔٔ)لال الشوكانً: "ولوله }عند ربهم{ فٌه تؤكٌد وتشرٌؾ"

 :(ٕٔ)[، ٌحتمل وجهانٕٕٙتعالى: }ِعْنَد َربِِّهم {]البمرة: وذكروا بؤن لوله 
 األول: ٌحتمل أن ثوابه عند هللا سبحانه وتعالى ملتزم به، وال بد أن ٌوفٌه.

والثانً: وٌحتمل معنى آخر، وهو  أن الثواب هذا ٌكون فً الجنة التً سمفها عرش الرحمن؛ وهذه عندٌة 
عهد، وااللتزام بالوفاء؛ فتكون اآلٌة شاملة للمعنٌٌن، وأرى بؤن كبل مكان ، وال ٌنافً ما سبك من عندٌة ال

 المعنٌٌن صحٌحٌن. وهللا أعلم.
لال ابن عثٌمٌن:" وسمى هللا سبحانه وتعالى الثواب أجراً؛ ألنه عز وجل تكفل للعامل بؤن ٌجزٌه على هذا 

 .(ٔ)العمل؛ فصار كؤجر األجٌر"
                                                           

 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .4ٔ٘/٘(:صٖٙٓٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٔ٘/٘(:صٖ٘(أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
. ثم لال: " وذهب ابن زٌد إلى أن هذه اآلٌة هً فً الذٌن ال ٌخرجون فً الجهاد، بل ٌنفمون وهم لعود، وأن ٖٙ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)

 لها هً فً الذٌن ٌخرجون بؤنفسهم وأموالهم. لال: ولذلن شرط على هإالء ولم ٌشترط على األولٌن.األولى التً لب
 [.ٖٙ٘/ٔلال ابن عطٌة:وفً هذا المول نظر، ألن التحكم فٌه باد".]المحرر الوجٌز: 

 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 . 5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔالمدٌر: ( فتح ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)



ٖٕٓ 

 

ٌِْهمْ   .(ٕ)[، أي: " أي ال ٌعترٌهم فزعٌ ٌوم المٌامة"ٕٕٙ{]البمرة:لوله تعالى: }َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٖ)لال الطبري: " عند ممدمهم على هللا وفرالهم الدنٌا ، وال فً أهوال المٌامة"

 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن: " أي مما ٌستمبل"
 .(٘)لال ابن عطٌة:" ونفى عنه الخوؾ بعد موته لما ٌستمبل"

 : (ٙ)[، فٌه تؤوٌبلنٌِْٕٕٙهْم{]البمرة:ولوله تعالى:}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ 
 . (5)أحدهما : ال خوؾ علٌهم فً فوات األجر

 (ٔٔ)، والصابونً(ٓٔ)، والماسمً(4)، وابن كثٌر(2)والثانً : ال خوؾ علٌهم فً أهوال اآلخرة ، لاله الطبري
 وآخرون.

 .(ٕٔ)[، أي: وال هم ٌحزنون " على ما خلفوا وراءهم فً الدنٌا"ٕٕٙ}َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة: لوله تعالى:}
ألن المنعَّم لو أصابه الحزن، أو الخوؾ لتنؽص  -لكمال نعٌمهم  -أي على ما مضى  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(ٖٔ)نعٌمه"
 .(ٗٔ)خٌر من ذلن"لال الماسمً:" على فابت من زهرة الدنٌا، لصٌرورتهم إلى ما هو 

لال ابن كثٌر: "} َوال ُهْم ٌَْحَزنُوَن { أي : ]على[ ما خلفوه من األوالد وما فاتهم من الحٌاة الدنٌا وزهرتها، 
 .(٘ٔ)ال ٌؤسفون علٌها ؛ ألنهم لد صاروا إلى ما هو خٌر لهم من ذلن"

 .(ٙٔ)لال ابن عطٌة: ونفى" الحزن على ما سلؾ من دنٌاه، ألنه ٌؽتبط بآخرته"
لال المراؼً: " وال هم ٌحزنون حٌن ٌحزن الباخلون الممسكون عن اإلنفاق فً سبٌل َّللّا ، إذ هم أهل 

 .(5ٔ)السكٌنة واالطمبنان والسرور الدابم"
لال دمحم الحجازي: " وال هم ٌحزنون ولت أن ٌحزن البخٌل وٌندم على إمساكه رب لو ال أخرتنً إلى 

 .(2ٔ)أجل لرٌب فؤصدق وأكن من الصالحٌن"
 : (4ٔ)[،  ٌحتمل وجهٌنٕٕٙولوله تعالى:}َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:
 أحدهما : ال ٌحزنون على ما أنفموه .
 والثانً : ال ٌحزنون على ما خلفوه .

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 . 4ٔ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .ٖٕٓ/ٕ( أنظر: محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .4ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .2ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: 2ٔ)
 .5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 4ٔ)



ٖٕٔ 

 

لال الشوكانً: " ولوله }َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن{، ظاهرة نفً الخوؾ عنهم فً الدارٌن لما تفٌده النكرة الوالعة 
 .(ٔ)لنفً من الشمول وكذلن}وال هم ٌحزنون{ ٌفٌد دوام انتفاء الحزن عنهم"فً سٌاق ا

لال الشنمٌطً:" ٌفهم من هذه اآلٌة أن من أتبع إنفاله المن واألذى لم ٌحصل له هذا الثواب المذكور هنا 
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُو فً لوله :} َن{، ولد صرح تعالى بهذا المفهوم فً وله : } لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٕ)[ اآلٌة "ٌَٕٗٙا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدلَاتُِكْم بِاْلَمّنِ َواأْلَذَى {]البمرة:
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: الحث على اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ لموله تعالى: } لهم أجرهم عند ربهم {. - ٔ
 فً سبٌل هللا {. } :ا: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل، ومتابعة الشرع؛ لموله تعالىومنه - ٕ
ومنها: أن من أتبع نفمته منًّا، أو أذى، فإنه ال أجر له؛ لموله تعالى: } ثم ال ٌتبعون ما أنفموا منًّا وال  - ٖ

لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أذى لهم أجرهم عند ربهم {؛ فإذا أتبع منًّا، أو أذًى بطل أجره، كما هو صرٌح 
 [ .ٕٗٙال تبطلوا صدلاتكم بالمن واألذى{ ]البمرة: 

ومنها: أن المن واألذى ٌبطل الصدلة؛ وعلٌه فٌكون لمبول الصدلة شروط سابمة، ومبطبلت الحمة؛  - ٗ
 أما الشروط السابمة فاإلخبلص هلل، والمتابعة؛ وأما المبطبلت البلحمة فالمن، واألذى.

 (: ٔؤلة)مـس
هل مجرد إخبار المنِفك بؤنه أعطى فبلناً دون مّن منه بذلن ٌعتبر من األذى؟ الجواب: نعم؛ ألن المعطى 
تنزل لٌمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن ٌمتدي الناس به فٌعطوه فلٌس فً هذا أذًى؛ بل هو لمصلحة 

ا لٌس فٌه أذى؛ ولكن ٌخشى علٌه اإلعجاب، أو المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى، ولم ٌعٌِّن المعطى فهذ
 المراءاة.

 (:ٕمـسؤلة )
هل المنفك علٌه إذا أحس بؤن المنفك مّن علٌه، أو ربما أذاه هل األفضل أن ٌبمى لاببلً لئلنفاق أو ٌرده؟ 

الجواب:  الجواب األفضل أن ٌرده لببل ٌكون ألحد علٌه منة؛ ولكن إذا رده بعد المبض فهل ٌلزم المنِفك لبوله؟
 ال ٌلزمه لبوله؛ ألنه خرج عن ملكه إلى ملن المنفك علٌه؛ فٌكون رده إٌاه ابتداء عطٌة.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات العندٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } عند ربهم {؛ والعندٌة تفٌد المرب؛ فٌكون  - ٘
ولكن كلها لد أحاط هللا بها؛ كلها هللا عز وجل فً مكان، وبعض األشٌاء عنده، وبعض األشٌاء بعٌدة عنه؛ 

لكن ال شن أن من كان حول العرش لٌس  -كلها سواء  -إلى علمه، ولدرته، وسلطانه، وربوبٌته  -بالنسبة إلٌه 
ً به، كما لال تعالى: }وما لدروا هللا حك لدره  كمن حول الفرش؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن المكان لٌس محٌطا

ً لبضته ٌوم المٌ [ ؛ ألنه سبحانه وتعالى فوق كل 5ٙامة والسموات مطوٌات بٌمٌنه{ ]الزمر: واألرض جمٌعا
 شًء؛ ال ٌحٌط به شًء من مخلولاته.

ومن فوابد اآلٌة: أن الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا، وٌَْسلَمون من المحبطات ال ٌنالهم خوؾ فً  - ٙ
 هم وال هم ٌحزنون{.المستمبل، وال حزن على الماضً؛ لموله تعالى: } وال خوؾ علٌ

 المرآن
ُ َؼنِيٌّ َحِليٌم )  [ٖٕٙ({ ]البمرة : ٖٕٙ}لَْوٌل َمْعُروٌؾ َوَمْؽِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدلٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ

 التفسٌر:
كبلم طٌب وعفو عما بدر ِمن السابل ِمن إلحاٍؾ فً السإال، خٌر من صدلة ٌتبعها من المتصدق أذى 

 ؼنً عن صدلات العباد، حلٌم ال ٌعاجلهم بالعموبة.وإساءة. وهللا 

                                                           
 .2ٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٕ)



ٖٕٕ 

 

لال ابن عطٌة: " هذا إخبار جزم من هللا تعالى أن المول المعروؾ وهو الدعاء والتؤنٌس والترجٌة بما 
عند هللا، خٌر من صدلة هً فً ظاهرها صدلة، وفً باطنها ال شًء. ألن ذلن المول المعروؾ فٌه أجر، 

 .(ٔ)وهذه ال أجر فٌها"
 .(ٕ)[،  "أي : رّد جمٌل من المسإول"ٖٕٙ}لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ]البمرة :  لوله تعالى:

 .(ٖ)لال البؽوي: " أي: كبلم حسن، ورد على السابل جمٌل"
 .(ٗ)لال الطبري: " لوٌل جمٌل ، ودعاُء الرجل ألخٌه المسلم"

 .(٘)لال ابن كثٌر: " أي : من كلمة طٌبة ودعاء لمسلم"
كبلم جمٌل ٌرد به السابل مثل ٌرحمن هللا ٌرزلن هللا إن شاء هللا تعالى أعطٌن بعد  لال اآللوسً:" أي

 .(ٙ)هذا"
 .(5)لال الصابونً: " أي ردُّ السابل بالتً هً أحسن"

 .(2)لال المرطبً: " و)المول المعروؾ( هو الدعاء والتؤنٌس والترجٌة بما عند هللا"
، وٌدخل فً ذلن كل لول كرٌم فٌه إدخال السرور على للب لال السعدي: " أي: تعرفه الملوب وال تنكره

 .(4)المسلم، وٌدخل فٌه رد السابل بالمول الجمٌل والدعاء له"
 :(ٓٔ)[ على وجوهٖٕٙولد تعددت عبارات المفسرٌن فً معنى لوله تعالى: }لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ]البمرة : 

 األول: أن ٌدنً إن أعطى.
 .(ٔٔ)الكلبًالثانً: ٌدعو إن منع. لاله 

 الثالث: ولٌل عدة حسنة.
 .(ٕٔ)الرابع: ولال الضحان : نزلت فً إصبلح ذات البٌن

 .(ٖٔ)الخامس: ولٌل : "المول المعروؾ أن تحث ؼٌرن على إعطابه"
لال أبو حٌان: "وهذا كله على أن ٌكون الخطاب مع المسإول ألن الخطاب فً اآلٌة لبل هذا ، وفً اآلٌة 

المتصّدق ولٌل : الخطاب للسابل ، وهو حث له على إجمال الطلب ، أي ٌمول لوالً  بعد هذا ، إنما هو مع
ً من تعرٌض بالسإال أو إظهار للؽنى حٌث ال ضرورة ، وٌكسب خٌر من مثال صدلة ٌتبعها أذى ،  حسنا

اختلفت واشترن المول المعروؾ والمؽفرة مع الصدلة التً ٌتبعها أذى فً مطلك الخٌرٌة ، وهو : النفع ، وإن 
جهة النفع ، فنفع المول المعروؾ والمؽفرة باٍق ، ونفع تلن الصدلة فاٍن ، وٌحتمل أن ٌكون الخٌرٌة هنا من 

 : (ٗٔ)باب لولهم : شًء خٌر من ال شًء. ولال الشاعر 
ًّ من بذل ومنَّه  ومنعن للندى بجمٌل لول      أحب إل

                                                           
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4ٖٙ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٘)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .2ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: 5ٖ٘/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٗٔ)



ٖٕٖ 

 

 :  (ٔ)ولال آخر فؤجاد
 للمعتفٌن فإنً لٌُن العودِ      إن لم تكن ورق ٌوماً أجودبها  

 .(ٕ)ال ٌعدم السابلون الخٌر من خلمً     إما نوالً وإما حسن مردود"
لال المرطبً: ": } لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ابتداء والخبر محذوؾ ، أي لول معروؾ أولى وأمثل ، ذكره النحاس 

 .(ٗ)ن الممدر كالظاهر"، لال ابن عطٌة: "وفً هذا ذهاب برونك المعنى، وإنما ٌكو(ٖوالمهدوي"
و لال النحاس : "وٌجوز أن ٌكون } لول معروؾ{ خبر ابتداء محذوؾ ، أي الذي أمرتم به لول 

، لال أبو حٌان: "وجوز أن ٌكون : لول معروؾ ، خبر مبتدأ محذوؾ تمدٌره : المؤمور به لول (٘)معروؾ"
 .(ٙ)ٌشمل المن وؼٌره كما للنا" معروؾ ، ولم ٌحتج إلى ذكر المن فً لوله : ٌتبعها ، ألن األذى

 .(5)[، " أي : عفو عن ظلم لولً أو فعلً"ٖٕٙ}َوَمْؽِفَرةٌ{ ]البمرة :  لوله تعالى:
 .(2)لال الطبري: أي: " وستٌر منه علٌه لما علم من َخلَّته وسوء حالته"

 .(4)لال ابن حجر: " أي: عفو عن السابل إذا وجد منه ما ٌثمل على المسإول"
: وفعل ٌإدي إلى -وهللا أعلم-المرطبً: " المؽفرة هنا : الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، والمعنى لال 

 .(ٓٔ)المؽفرة، خٌر من صدلة ٌتبعها أذى "
لال أبو حٌان: "وعفو من السابل إذا وجد منه ما ٌثمل على المسإول من إلحاح أو سب أو تعرٌض بسبب، 

لمؽفرة ، أي : الستر على نفسه والكؾ عن إظهار ما ارتكب من كما ٌوجد فً كثٌر من المستعطٌن.. وا
 .(ٔٔ)المآثم"

لال السعدي: الصفح" لمن أساء إلٌن بترن مإاخذته والعفو عنه، وٌدخل فٌه العفو عما ٌصدر من السابل 
 .(ٕٔ)مما ال ٌنبؽً"

 .(ٖٔ)لال البؽوي: " أي تستر علٌه خلته وال تهتن علٌه ستره"
 .(ٗٔ)عن إِلحاحه" لال الصابونً: والصفحُ 

لال اآللوسً: " أي ستر لما ولع من السابل من االلحاؾ فً المسؤلة وؼٌره مما ٌثمل على المسبول 
 .(٘ٔ)وصفح عنه"

لال ابن عطٌة: "والمؽفرة الستر للخلة وسوء حالة المحتاج. ومن هذا لول األعرابً، ولد سؤل لوما بكبلم 
 .(ٔ)م ؼفرا، سوء االكتساب ٌمنع من االنتساب"فصٌح، فمال له لابل: ممن الرجل؟ فمال الله

                                                           
 ، وبعده:ٖٕٔ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: 5ٖ٘/ٔ(لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٔ)

  إما نوالً وإما حسن مردود    ال ٌعدم السابلون الخٌر من خلمً 
 .ٖٕٔ/ٕالبحر المحٌط: ( ٕ)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .4ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٕٖ/ٖ( الفتح: 4)
 ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٔسعدي: ( تفسٌر الٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٘ٔ)



ٖٕٗ 

 

 : (ٕ)[،  ذكر أهل العلم  وجوهاٖٕٙوفً لوله تعالى:}َوَمْؽِفَرةٌ{]البمرة: 
 .(ٖ)أحدها : ٌعنً العفو عن أذى السابل، بؤن "ٌتجاوز عن الفمٌر إذا استطال علٌه عند رده"

، "خٌر من التصدق علٌه من المن (ٗ)حرم" لال النماش:" ٌمال معناه: ومؽفرة للسابل إن أؼلظ أو جفا إذا
 .(٘)واألذى"

 .(ٙ)والثانً : ٌعنً بالمؽفرة: السبلمة من المعصٌة
 .(5)والثالث : أنه ترن الصدلة والمنع منها ، لاله ابن بحر

 .(4). لاله الطبري(2)والرابع : هو ٌستر علٌه فمره وال ٌفضحه به ، أي:  "ستر خلة المحتاج ، وسوء حاله"
 .(ٓٔ)مس: ولال الكلبً والضحان : بتجاوز عن ظالمهالخا

السادس: ولٌل: " وٌجوز أن ٌكون مثل لولن : تفضل هللا علٌن، أكبر من الصدلة التً تمن بها ، أي 
 .(ٔٔ)ؼفران هللا خٌر من صدلتكم هذه التً تمنون بها"

 .(ٕٔ)السابع: ولٌل: نٌل مؽفرة من هللا بسبب الرد الجمٌل
 .(ٖٔ)ل أن ٌراد بالمؽفرة مؽفرة هللا تعالى للمسإول بسبب تحمله ما ٌكره من السابل"لال اآللوسً: "ٌحتم

ٌٌْر للمسإول من تلن الصدلة" ، أي: (ٗٔ)الثامن: ولٌل: " مؽفرة السابل ما ٌشك علٌه من رد المسبول َخ
 .(٘ٔ)معذرة منه للمسإول؛ لكونه رده رداً جمٌبلً 

 .(ٙٔ)ألنه إذا رده رّداً جمٌبلً عذره"لال أبو حٌان: "أي عفو من جهة السابل ، 
 .(5ٔ)العاشر: ولٌل: "هو الدعاء والتؤسً والترجبة بما عند هللا"

 .(2ٔ)الحادي عشر: ولٌل : "الدعاء ألخٌه بظهر الؽٌب"
 .(4ٔ)الثانً عشر: ولٌل : "األمر بالمعروؾ خٌر ثواباً عند هللا من صدلة ٌتبعها أذى"

                                                                                                                                                                                             
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .2ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕٔ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجً: ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖٕٔ/ٕالمحٌط: ( البحر ٙ)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .ٕٓ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 4)
 .ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
[، أي: عفو هللا ومؽفرته للمسإول بسبب رده الجمٌل 5ٕٖ/ٖ. واختاره ابن حجر، ولال أنه "أظهر":]الفتح: ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖٔ)

، أنوار ٕٓ٘/٘: )لَْوٌل َمْعُروٌؾ(، انظر: جامع البٌان للطبري: -عز وجل-للسابل خٌر من صدلة ٌتبعها أذى، والرد الجمٌل فسر به لوله
 .ٕٗٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 2ٖٔ/ٔالتنزٌل للبٌضاوي: 

 .ٖٗ/ٕ(تفسٌر اآللوسً: ٗٔ)
ب، النكت والعٌون 2٘ٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 52ٔ/ٔر هذه األلوال الثبلثة فً تفسٌر المؽفرة فً: الكشؾ والبٌان للثعلبً: ( انظ٘ٔ)

، فتح البٌان لصدٌك 4ٔٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 4ٖٗ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 5ٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖٖ/ٔللماوردي: 
 ، وؼٌرها. 4ٔٔ/ٕخان: 

 .ٖٕٔ/ٕبحر المحٌط: ( الٙٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: 5ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕ( البحر المحٌط: 2ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: 4ٔ)



ٖٕ٘ 

 

 .(ٔ)والدعاء والثناء والحمد هلل"الثالث عشر: ولٌل : "التسبٌحات 
 .(ٕ)الرابع عشر: ولٌل : المؽفرة أن ٌسؤل هللا الؽفران لتمصٌر فً عطاء وسّد خلة"

لال السعدي:" ومفهوم اآلٌة أن الصدلة التً ال ٌتبعها أذى أفضل من المول المعروؾ والمؽفرة، وإنما 
تعالى وحده، واإلحسان كله هلل، فالعبد ال ٌمّن بنعمة هللا كان المّن بالصدلة مفسدا لها محرما، ألن المنّة هلل 

وإحسانه وفضله وهو لٌس منه، وأٌضا فإن الماّن مستعبٌِد لمن ٌمّن علٌه، والذّل واالستعباد ال ٌنبؽً إال هلل، 
فالكم وهللا ؼنً بذاته عن جمٌع مخلولاته، وكلها مفتمرة إلٌه بالذات فً جمٌع الحاالت واألولات، فصدلتكم وإن

 .(ٖ)وطاعاتكم ٌعود مصلحتها إلٌكم ونفعها إلٌكم"
ن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُهآ أَذًى{]البمرة: ٌٌْر ّمِ [، أي: " خٌٌر عند هللا وأفضل من إِعطابه ثم إٌذابه ٖٕٙلوله تعالى: }َخ

 .(ٗ)أو تعٌٌره بذّل السإال"
 .(٘)لال الطبري: " ٌعنً ٌشتكٌه علٌها ، وٌإذٌه بسببها"

 .(ٙ)أي من " مّن وتعٌٌر للسابل أو لول ٌإذٌه" لال البؽوي:
 .(5)لال أبو حٌان: ٌعنً:" أخؾ على البدن من صدلة ٌتبعها أذى"

 .(2)لال الماوردي: "وٌحتمل األذى هنا وجهٌن : أحدهما : أنه المّن . والثانً : أنه التعٌٌر بالفمر"
وذكره فٌما تمدم اهتماما به لكثرة ولوعه من  لال اآللوسً: " وإنما لم ٌذكر المّن ألن األذى ٌشمله وؼٌره،

 .(4)المتصدلٌن وعسر تحفظهم عنه"
ن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُهآ أَذًى{]البمرة: ٌٌْر ّمِ  : (ٓٔ)[، وجهٌنٖٕٙوٌحتمل لوله :}َخ

 أحدهما : خٌر منها على العطاء .
 والثانً : خٌر منها عند هللا .

هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ما من صدلة أحب إلى هللا من لول روي عن عمرو بن دٌنار لال :" بلؽنا أن رسول 
 . (ٔٔ)معروؾ ، ألم تسمع لوله : } لول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدلة ٌتبعها أذى { "

وروي عن أبً ذر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة ، وال ٌنظر إلٌهم ، وال 
 .(ٕٔ)، ولهم عذاب ألٌم : المنان بما أعطى ، والمسبل إزاره ، والمنفك سلعته بالحلؾ الكاذب" ٌزكٌهم

وعن عبد هللا بن عمر ، عن أبٌه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلثة ال ٌنظر هللا إلٌهم ٌوم المٌامة : العاق 
 .(ٖٔ)لوالدٌه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى"

 .(ٗٔ)ن عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال ٌدخل الجنة مدمن خمر ، وال عاق لوالدٌه ، وال منان"وعن اب

                                                           
 .ٖٕٔ/ٕ(البحر المحٌط: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕالمحٌط: ( البحر 5)
 .2ٖٖ/ٔ( النكت والعٌون: 2)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: 4)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 (.ٙٓٔ(صحٌح مسلم )ٕٔ)
 (.2ٓ/٘( وسنن النسابً )ٙٗٔ/ٗ(المستدرن )ٖٔ)
 (. 4ٕٔٗ(سنن النسابً الكبرى برلم )ٗٔ)



ٖٕٙ 

 

ًٌّ َحِلٌٌم{ ]البمرة :  ُ َؼنِ [، أي: " أي مستؽن عن صدلة العباد، ال ٌعجل بالعموبة على ٖٕٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)من ٌمن وٌإذي بالصدلة"
 .(ٕ)ً عن صدلاتكم"لال البراء: " وهللا ؼن

 .(ٖ)ولٌل: هللا "ؼنً، ال ٌحوج الفمراء إلى تحمل مإونة المّن واألذى وٌرزلهم من جهة أخرى"
لال أبو حٌان: "أي ؼنً عن الصدلة ، حلٌم بتؤخر العموبة ، ولٌل : ؼنً ال حاجة به إلى منفك ٌمن 

 .(ٗ)وٌإذي ، حلٌم عن معاجلة العموبة، وهذا سخط منه ووعٌد"
 .(٘)ن عباس:" )الؽنً( ، الذي كمل فً ؼناه ، و)الحلٌم( ، الذي لد كمل فً حلمه"لال اب

 .(ٙ)وعنه أٌضا:" أخبر هللا عباده بحلمه وعطفه وكرمه وسعة رحمته ومؽفرته"
 .(5)لال الصابونً: " أي مستؽٍن عن الخلك حلٌم ال ٌعاجل العموبة لمن خالؾ أمره"

لبلها مشتملة على الوعد والوعٌد ممررة العتبار الخٌرٌة بالنسبة إلى لال اآللوسً: " والجملة تذٌٌل لما 
 .(2)السابل لطعا"

 :(4)و)الحلم( ٌعنً تؤخٌر العموبة عن مستحمها، كما لال ابن المٌم فً النونٌة
 وهو الحلٌم فبل ٌعاجل عبده       بعموبة لٌتوب من عصٌان

ؼنً عن صدلة العباد ، وإنما أمر بها لٌثٌبهم ، وعن لال المرطبً: " أخبر تعالى عن ؼناه المطلك أنه 
 .(ٓٔ)حلمه بؤنه ال ٌعاجل بالعموبة من مّن وآذى بصدلته"

؛ ألن اآلٌة فً سٌاق الصدلة، فبٌن « الِحلم»و « الِؽنى»"وجمع هللا فً هذه اآلٌة بٌن  لال ابن عثٌمٌن:"
ٌة أٌضاً فً سٌاق من أتبع الصدلة أذى وِمنّة؛ عز وجل أن الصدلات ال تنفع هللا؛ وإنما تنفع من ٌتصدق؛ واآل

وهذا حري بؤن ٌعاَجل بالعموبة، حٌث آذى هذا الرجل الذي أعطاه المال هلل؛ ولكن هللا حلٌم ٌحلم على عبده 
 .(ٔٔ)لعله ٌتوب من المعصٌة"

ولكن رحمته وإحسانه وحلمه ال ٌمنعه من معاجلته للعاصٌن، بل ٌمهلهم وٌصّرؾ لهم  لال السعدي: "
اآلٌات لعلهم ٌرجعون إلٌه وٌنٌبون إلٌه، فإذا علم تعالى أنه ال خٌر فٌهم وال تؽنً عنهم اآلٌات وال تفٌد بهم 

 .(ٕٔ)المثبلت أنزل بهم عمابه وحرمهم جزٌل ثوابه"
 الفوابد:

ضٌلة المول المعروؾ؛ لموله تعالى: } لول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدلة... {؛ و من فوابد اآلٌة: ف - ٔ
كل ما عرفه الشرع، والعادة؛ مثال ذلن: أن ٌؤتً رجل ٌسؤل ماالً بحاله، أو لاله؛ فكلمه « المول المعروؾ»

ذلن؛ فهذا  المسإول، ولال: لٌس عندي شًء، وسٌرزق هللا، وإذا جاء شًء فإننا نجعلن على البال، وما أشبه
 لول معروؾ لٌِّن، وهٌِّن.

                                                           
 .ٕٖٙ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص5ٖٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البرح المحٌط: ٗ)
 .ٕٔ٘/٘(:ص2ٖٓٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص5ٖ5ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: 2)
 .5ٕٓ( نونٌة ابن لٌم: 4)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)



ٖٕ5 

 

ومنها: الحث على المؽفرة لمن أساء إلٌن؛ لكن هذا الحث ممٌد بما إذا كانت المؽفرة إصبلحاً؛ لموله  - ٕ
[ ؛ أما إذا لم تكن المؽفرة إصبلحاً، مثل أن أؼفر لهذا ٓٗتعالى: }فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا{ ]الشورى: 

، فإن الؽفر هنا ؼٌر مطلوب.الجانً، ثم ٌذهب، وٌسً ًَّ  ء إلى اآلخرٌن، أو ٌكرر اإلساءة إل
 ومنها: أن األعمال الصالحة تتفاضل، وٌلزم من تفاضلها تفاضل العامل، وزٌادة اإلٌمان، أو نمصانه. - ٖ
 ؛ وإثبات ما دال علٌه من الصفات.« الحلٌم»و « الؽنً»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٗ
ومنها: المناسبة فً ختم هذه اآلٌة الكرٌمة بهذٌن االسمٌن؛ ألن فً اآلٌة إنفالاً؛ وإذا كان هللا عز وجل  - ٘

هو الذي ٌخِلؾ هذا اإلنفاق فإنه لكمال ؼناه؛ كذلن المؽفرة عمن أساء إلٌن: فإن المؽفرة تتضمن الحلم، 
؛ وهً أن المن بالصدلة كبٌرة من كبابر وزٌادة؛ فختم هللا اآلٌة بالحلم؛ ولد ٌمال: إن فٌه مناسبة أخرى

الذنوب؛ وهللا سبحانه وتعالى حلٌم على أهل الكبابر؛ إذ لو ٌإاخذ الناس بما كسبوا ما ترن على ظهرها من 
 دابة، وهللا أعلم.

 المرآن
ِ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُْبِطلُوا َصَدلَاتُِكْم بِاْلَمّنِ َواِْلََذى َكالَِّذع يُنْ  ِفُك َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َوََل يُْإِمُن بِاَّللَّ

ُ َواْليَْوِم اْْلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َللَْيِه تَُراٌب فَؤََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا ََل يَْمِدُروَن لَ  ا َكَسبُوا َوَّللاَّ لَى َشْيٍء ِممَّ
 [ٕٗٙ({ ]البمرة : ََٕٗٙل يَْهِدع اْلمَْوَم اْلَكافِِريَن )

 التفسٌر:
ٌا من آمنتم باهلل والٌوم اآلخر ال تُْذِهبُوا ثواب ما تتصدلون به بالمّنِ واألذى، فهذا شبٌه بالذي ٌخرج ماله 
لٌراه الناس، فٌُثنوا علٌه، وهو ال ٌإمن باهلل وال ٌولن بالٌوم اآلخر، فمثل ذلن مثل حجر أملس علٌه تراب 

فؤزاح عنه التراب، فتركه أملس ال شًء علٌه، فكذلن هإالء المراإون تضمحلُّ هطل علٌه مطر ؼزٌر 
أعمالهم عند هللا، وال ٌجدون شٌبًا من الثواب على ما أنفموه. وهللا ال ٌوفك الكافرٌن إلصابة الحك فً نفماتهم 

 وؼٌرها.
 .(ٔ)لذٌن" صّدلوا هللا ورسوله"[، أي: ٌا أٌها إٗٙلوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 

ً وال أذًى ، لم ٌكتِؾ بذلن حتى جعل المن واألذى  لال أبو حٌان:" لما شرط فً اإلنفاق أن ال ٌتبع منا
 .(ٕ)مبطبلً للصدلة ، ونهى عن اإلبطال بهما لٌموي اجتناب المإمن لهما ، ولذلن ناداهم بوصؾ اإلٌمان"

، بالمن (ٖ)[، إي ال تحبطوا" أجور صدلاتكم"ْٕٗٙم بِاْلَمن َواأْلََذى{]البمرة: لوله تعالى:}ال تُْبِطلُوا َصَدلَاتِكُ 
 واألذى.

أن تذكر ما « األذى»إظهار أنن ماّن علٌه، وأنن فوله بإعطابن إٌاه؛ و « المن»و لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٗ)تصدلت به عند الناس فٌتؤذى به"

ا. فإنهما إساءتان ٌنافٌان اإلحسان المعتبر فً لال الماسمً:" أي ال تحبطوا أجرها بكل واحد منهم
 .(٘)الصدلة"

لال ابن كثٌر: " فؤخبر أن الصدلة تبطل بما ٌتبعها من المن واألذى ، فما ٌفً ثواب الصدلة بخطٌبة المن 
 .(ٙ)واألذى"

 .(ٔ)لال ابن حجر: " وأما لوله: }بِالَمّنِ َواألََذى{، فهو الذي ٌذكر عطاءه لٌمتدح به"

                                                           
 .ٕٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٗٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .4ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)



ٖٕ2 

 

 :(ٕ)تعالى} بِاْلَمن {، فٌه وجهانولوله 
 األول: بالمن على السابل.

 .(ٖ)لال مماتل: " هو الرجل ٌمن صدلته"
 الثانً: ولال ابن عباس رضً هللا عنهما : بالمن على هللا تعالى بسبب صدلته.

 .(ٗ)لال أبو حٌان:" والظاهر أن لوله : بالمن ، معناه على الفمٌر ، وهو لول الجمهور"
 .(٘)ٌان: "واألذى للسابل"لا أبو ح

لال ابن حجر: " فإن الظاهر أن المراد بـ)األذى( فً اآلٌة إنما هو ما ٌكون من جهة المسإول للسابل، 
 .(ٙ)فإنه عطؾ على المّن وجمع معه بـ)الواو("

ولد أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن مماتل بن حٌان فً لول هللا: }بالمن واألذى{، لال: ٌإذي الذي 
 .(5)دق علٌه"ٌتص

لال الشوكانً:" اإلبطال للصدلات إذهاب أثرها وإفساد منفعتها أي ال تبطلوها بالمن واألذى أو 
 .(2)بؤحدهما"

لال أبو حٌان: "ودلت اآلٌة على أن المن واألذى مبطبلن للصدلة ، ومعنى إبطالهما أنه ال ثواب فٌها عند 
، فمال جمهور العلماء : الصدلة التً ٌعلم هللا من صاحبها انه  هللا. والسدي ٌعتمد أن السٌبات ال تبطل الحسنات

 . (4)ٌمن وٌإذى ال تتمبل ، ولٌل : جعل هللا للملن علٌها إمارة ، فهو ال ٌكتبها إذ نٌته لم تكن لوجه هللا"
 .(ٓٔ)لال المرطبً: " وهذا حسن"

 .(ٔٔ)[، لوالنٕٗٙة:وللعلماء فً تفسٌر لوله تعالى: }ال تُْبِطلُوا َصَدلَـاتُِكم{]البمر
 األول: أي : ال تؤتوا بهذا العمل باطبلً ، ألنه إذا الصد به ؼٌر وجه هللا فمد أتى به على جهة البطبلن.

والثانً: ولال الماضً عبد الجبار : "معلوم أن الصدلة لد ولعت وتمّدمت ، فبل ٌصح أن تبطل. فالمراد 
 .(ٕٔ)مستمبل ، فٌصٌر إبطاله بما ٌؤتٌه من المن واألذى" إذن إبطال أجرها ، ألن األجر لم ٌحصل بعد ، وهو

 .(ٖٔ)لال أبو حٌان: "والمعنٌان تحملهما اآلٌة"
 : (ٗٔ)ولد ذكر أهل العلم فً هذا )المنفك( لولٌن

أحدهما : أنه المنافك، ولم ٌذكر الزمخشري ؼٌره ٌنفك للسمعة ولٌمال إنه سخً كرٌم ، هذه نٌته ، ال ٌنفك 
 ثواب اآلخرة ، ألنه فً الباطن ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر.لرضا هللا. وطلب 

                                                                                                                                                                                             
 . 4ٖٖ/ٔ، تفسٌر ابن كثٌر: 24ٕ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للنحاس: ٕٓٓ( الهدي: ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .ٕٖٕ/ٕ(تفسٌر البحر المحٌط: ٘)
ب، الكشاؾ 2٘ٔ/ٔب، البسٌط للواحدي:  55ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٔ٘/٘. و انظر: جامع البٌان للطبري: 5ٕٖ/ٖ( الفتح: ٙ)

، فتح البٌان 2ٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 4ٗ/5، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 4ٖٗ/ٔللزمخشري: 
 . 5ٔٔ/ٕلصدٌك خان: 

 .5ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٗظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ان5)
 .2ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 .ٖٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ(  انظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( نمله أبو حٌان فً تفسٌره: ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 . ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٗٔ)
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والثانً: ولٌل : المراد به الكافر المجاهر ، وذلن بإنفاله لمول الناس : ما أكرمه وأفضله وال ٌرٌد بإنفاله 
 إالَّ الثناء علٌه.

ره ، وأما الكافر ولد رجح مكً المول األول بؤنه أضاؾ إلٌه الرٌاء ، وذلن من فعل المنافك الساتر لكف
 .(ٔ)فلٌس عنده رٌاء ألنه مناصب للّدٌن مجاهر بكفره

 .(ٕ)[، " أي كالمرابً الذي ٌبطل إِنفاله بالرٌاء"ٕٗٙلوله تعالى : } َكالَِّذي ٌُْنِفُك َمالَهُ ِربَاَء النَّاِس {]البمرة:
 .(ٖ)لال اآللوسً:" أي ال تبطلوها مشابهٌن الذي ٌبطل إنفاله بالرٌاء"

ابن كثٌر: "أي : ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واألذى ، كما تبطل صدلة من راءى بها الناس ، فؤظهر لال 
لهم أنه ٌرٌد وجه هللا وإنما لصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجمٌلة ، لٌشكر بٌن الناس ، أو ٌمال : إنه 

تعالى وابتؽاء مرضاته وجزٌل  كرٌم ونحو ذلن من المماصد الدنٌوٌة ، مع لطع نظره عن معاملة هللا
 .(ٗ)ثوابه"

 .(٘)ولرأ طلحة بً مصرؾ : }رٌاًء{ بابدال الهمزة األولى )ٌاًء( لكسر ما لبلها ، وهً مروٌة عن عاصم
ِ َواْلٌَْوِم اآلِخر{]البمرة: [، أي: " وال ٌصدق بوحدانٌة هللا وُربوبٌته ، وال ٕٗٙلوله تعالى: } َوال ٌُْإِمُن بِاَّللَّ

 .(ٙ)عوث بعد مماته"بؤنه مب
 .(5)روي "عن مماتل بن حٌان، فً لول هللا: }وال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر{، ٌعنً: المنافك"

 .(2)ولال سعٌد بن جبٌر:"ال ٌصدلون بتوحٌد هللا"
األملس [، " أي: مثل ذلن المرابً بإِنفاله كمثل الحجر ٕٗٙلوله تعالى:} فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن {]البمرة:

 .(4)الذي علٌه شًء من التراب ٌظنه الظانُّ أرضاً طٌبةً منبتة"
 .(ٓٔ)لال لتادة: " هذا مثل ضربه هللا تعالى، ألعمال الكفار، ٌوم المٌامة"

 .(ٔٔ)أي كِشْبه صفوان، وهو الحجر األملس" لال ابن عثٌمٌن:"
 :(ٕٔ)ٌن[، على لولٕٗٙولد اختلؾ فً الضمٌر فً لوله : }فََمثَلُهُ{]البمرة:

األول: فالظاهر أنه عابد على }ٌُنِفُك َمالَه ِربَآَء النَّاِس{ لمربه منه ، وإلفراده ضرب هللا لهذا المنافك  
المرابً ، أو الكافر المباهً ، المثل بصفوان علٌه تراب ، ٌظنه الظان أرضاً منبتة طٌبة ، فإذا أصابه وابل 

شفاً ، وأخلؾ ما ظنه الظان ، كذلن هذا المنافك ٌرى الناس أن من المطر أذهب عنه التراب ، فٌبمى صلداً منك
له أعماالً كما ٌُرى التراب على هذا الصفوان ، فإذا كان ٌوم المٌامة اضمحلت وبطلت ، كما أذهب الوابل ما 

 كان على الصفوان من التراب.
 .(ٖٔ)وهذا اختٌار الطبري

                                                           
 .ٕٖٕ/ٕالمحٌط:  ( انظر: تفسٌرالبحرٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖ)
 . 4ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٖٕ/ٕ(انظر: تفسٌرالبحر المحٌط: ٘)
 .ٕٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٕ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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الماِنّ المإذي ، وأنه شبه بشٌبٌن أحدهما : بالذي ٌنفك ماله والثانً: ولٌل : الضمٌر فً }فََمثَلُهُ{ عابد على 
 رباء الناس ، والثانً : بصفوان علٌه تراب ، وٌكون لد عدل من خطاب إلى ؼٌبة ، ومن جمع إلى افراد.

 :(ٔ)[، فٌه وجهان ٕٗٙولوله تعالى:}َصْفَواٍن{]البمرة: 
ًَ بذلن لصفابه  .(ٕ)أحدهما : أنه الحجر األملس ُسّمِ

ل الطبري: " الصفوان " واحٌد وجمٌع ، فمن جعله جمعًا فالواحدة " صفوانة " ، بمنزلة :تمرة وتمر لا
، كما لال الشاعر  ًّ ًّ ، وِصِف  : (ٖ)ونخلة ونخل، ومن جعله واحًدا ، جمعه " ِصْفوان ، وُصِف

  ِ ًّ ِف ٌِْر َعلَى الصُّ  َمَوالُع الطَّ
، (5)، والربٌع(ٙ)، والضحان(٘)، لاله ابن عباس(ٗ)"و )الصفوان( هو)الصفا(، وهً الحجارة الملس

 .(ٕٔ)، ومماتل بن حٌان(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)، وعكرمة(4)، ولتادة(2)والسدي
 والثانً : أنه أَْلٌَُن ِمَن الحجارة ، حكاه أبان بن تؽلب .

فَا ممصور كلُّه واحٌد" ْفوان والصَّ ْفواء أو الصَّ  .(ٖٔ)لال األصمعً: "الصَّ
، والزهري : )صفوان( بفتح الفاء ، لٌل : وهو شاذ فً األسماع. إنما بابه المصادر :  ولرأ ابن المسٌب

 .(ٗٔ)كلؽلٌان والتروان ، وفً الصفات نحو : رجل صٌحان ، وتٌس عدوان
 .(ٔ)ووهم من فتحها" (٘ٔ)لال ابن حجر:} َصْفَوان{، " أي: صخرة ملساء بإسكان الفاء

                                                           
 .4ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: 4ٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٔٗ/ٗ، وتفسٌر البسٌط: 5٘٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
:  ٕ، والمالً  4ٖٖ:  ٕ، والحٌوان  4ٕٗ، ومجالس ثعلب :  4ٓ:  ٓٔ، والمخصص  ٖ٘ٔ:  ٖالطابً، انظر: الجمهرة ( البٌت لؤلخلٌل ٖ)

 ، واللسان )صفا( و )نفا( وكلهم رواه " متنٌه " إال ابن درٌد فإنه أنشده : 2
 ِ ِ ... ِمْن طُوِل إْشَرافًِ على الّطِوّي ًّ ًَّ من النَِّف  كؤّن َمتْنَ

اٌر من دلو المستمى . ومن روى " متنً " فكؤنه عنى أن األخٌل ٌصؾ نفسه . وأما من روى " متنٌه " ، فإنه عنى ؼٌره . والنفً : ما تط
وهو األصح فٌما أرجح ، ولد لال األزهري : " هذا ساق كان أسود الجلدة ، استمى من ببر ملح ، فكان ٌبٌض نفً الماء على ظهره إذا 

إذا صح ذلن ، كانت رواٌة البٌت الذي ٌلٌه " من طول إشراؾ " بؽٌر ٌاء اإلضافة ، ومعنى الشعر أشبه بما ترشش . ألنه كان ملًحا " . ف
 لال األزهري ، لتشبٌهه فً البٌت الثالث . و " الطوي " الببر المطوٌة بالحجارة .

 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4ٕ٘/٘(:صٕ٘ٓٙ، و)2ٕ٘/٘(:ص5ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕ٘/٘(:ص2ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٕ٘/٘(:ص4ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)4ٕ٘/٘(:صٓ٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)4ٕ٘/٘(:صٔ٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ5ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .4ٕٙٗ - 2ٕٙٗ/ ٗ، "اللسان" 25ٕ - 2ٕٙ)مادة: صفا(، وٌنظر فً المادة نفسها: "المفردات"  ٕٕٕٓ/ ٕ("تهذٌب اللؽة" ٖٔ)
 .ٕٖٕ/ٕبحر المحٌط: ( أنظر: الٗٔ)
، تاج العروس ٕٔٓٗ/ٙ، الصحاح للجوهري: 4ٕٕ/ٖ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 4ٕٗ/ٕٔ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٘ٔ)

، البسٌط ٕٗ٘-ٖٕ٘/٘، جامع البٌان للطبري: 5ٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 2ٕ/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٓٙ/4ٔللزبٌدي: 
. ولد اختلؾ فً كون صفوان مفرد أو جمع، ٖٗٔ/ٕأ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 54ٔ/ٔأ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 4٘ٔ/ٔللواحدي: 

فمٌل: مفرد، وهو ظاهر لول الحافظ هنا، ولال به الكسابً، ورده المبرد، ولٌل: جمع، وهو لول األكثر ولال به الطبري، ولٌل: اسم جنس 
ذ لال: )والجٌد أن ٌمال: هو جنس ال جمع، ولذلن عاد الضمٌر إلٌه بلفظ اإلفراد فً لوله: )َعلٌَه تَُراٌب(. وهو اختٌار أبً البماء العكبري إ
، المحرر الوجٌز البن ٖٕ٘/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٔٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: 2ٕ/ٔانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 

 ، وؼٌرها. 5ٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٓ/ٕ: ، البحر المحٌط ألبً حٌانٖٗٔ/ٕعطٌة: 



ٖٖٔ 

 

[، أي: "فإِذا أصابه مطر شدٌد أذهب عنه التراب ٕٗٙتََرَكهُ َصْلداً{]البمرة:لوله تعالى: }فَؤََصابَهُ َوابٌِل فَ 
 .(ٕ)فٌبمى صلداً أملس لٌس علٌه شًء من الؽبار أصبلً"

 .(ٖ)أخرج الطبري " عن ابن عباس : }فتركه صلًدا{ لال : تركها نمٌة لٌس علٌها شًء"
 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والضحان(ٗ)وروي نحوه عن السدي

كثٌر: " أي : فترن الوابل ذلن الصفوان صلًدا ، أي  : أملس ٌابًسا ، أي : ال شًء علٌه من ذلن لال ابن 
التراب ، بل لد ذهب كله ، أي : وكذلن أعمال المرابٌن تذهب وتضمحل عند هللا، وإن ظهر لهم أعمال فٌما 

 .(5)ٌرى الناس كالتراب "
 .(2)االً صالحة فإِذا كان ٌوم المٌامة اضمحلت وذهبت"لال الصابونً: " كذلن هذا المنافك، ٌظن أن له أعم

أخرج الطبري بسنده " عن لتادة لوله : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واألذى{ فمرأ حتى 
بلػ : }على شًء مما كسبوا{، فهذا مثل ضربه هللا ألعمال الكفار ٌوم المٌامة ٌمول : ال ٌمدرون على شًء مما 

 .(4)ٌومبذ ، كما ترن هذا المطر الصفاةَ الحجَر لٌس علٌه شًء ، أنمى ما كان علٌه"كسبوا 
 .(٘ٔ)، وابن ٌد(ٗٔ)، وابن جرٌج(ٖٔ)، وابن عباس(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)وروي نحوه عن الربٌع

أصابه  لال الشوكانً: " مثل هللا سبحانه هذا المنفك بصفوان علٌه تراب ٌظنه الظان أرضا منبتة طٌبة فإذا
وابل من المطر أذهب عنه التراب وبمً صلدا أي أجرد نمٌا من التراب الذي كان علٌه فكذلن هذا المرابً فإن 

 .(ٙٔ)نفمته ال تنفعه كما ال ٌنفع المطر الوالع على الصفوان الذي علٌه تراب"
َوْببًل، وأرض َمْوبُولَةٌ: أصابها ، ٌمال: َوبَلَِت السماُء تَبُِل (4ٔ()2ٔ)العظٌم (5ٔ)و)الوابل(: المطر الشدٌد

 : (ٔ)كما لال أمرإ المٌس

                                                                                                                                                                                             
، ٖ٘ٔ/ٕ، ذَكر الفتح لؽة جمع من أهل العلم، وهً لراءة سعٌد بن المسٌب والزهري، انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖ٘ٔ( الهدي: ٔ)

ء ما من به الرحمن للعكبري: ، إمبل5ٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖٔ-5ٖٔ/ٔالمحتسب البن جنً: 
 لول الحافظ هنا.  ٕٓٙ/4ٔ، ولد نمل الزبٌدي فً تاج العروس: ٕٔٔ/ٔ
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٓ٘/٘(: صٕٙٓٙ، ولوله )ٖٓ٘/٘(: ص4٘ٓٙ، ولوله)ٖٓ٘-4ٕ٘/٘(: ص2٘ٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 (.ٙٔٔٔ، والمعجم الكبٌر للطبرانً)5ٔ٘/ٕ:ص(5ٖٕٗ، وابن ابً حاتم)4ٕ٘/٘(:ص5٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، لفظه)فتركه ٌابسا خاسبا 2ٔ٘/ٕ(:ص5ٗ4ٕ، ولفظه)فتركه جلدا(، وفً تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓ٘/٘(:صٓٙٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)

 ال ٌنبت شٌبا(.
 .ٖٓ٘/٘(:صٔٙٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .4ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٕ٘-ٕٙ٘/٘(:صٓٗٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)4)
 .5ٕ٘/٘(:صٔٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕ٘/٘(:صٕٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕ٘/٘(:صٖٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕ٘/٘(:صٗٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕ٘/٘(:ص٘ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٙٗٓٙالطبري)(انظر: تفسٌر ٘ٔ)
 . 2ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٙٔ)
 . ٖٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5ٔ)
 . لال: " وهو المطر الشدٌد العظٌم".ٕٗ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
: " عن عكرمة، فً لوله: فؤصابه وابل والوابل: المطر فذهب بما علٌه، وروي عن وهب بن 2ٔ٘/ٕ( ص5ٗ2ٕ( أخرج ابن أبً حاتم)4ٔ)

منبه والسدى وعطاء الخرسانً والحسن والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان ولتادة نحو ذلن، ؼٌر أن الربٌع بن أنس ولتادة لاال: المطر 
 الشدٌد".

 )مادة: وبل(. 5٘٘ٗ/ 2، "اللسان" ٕٙ٘، "المفردات" 2ٕ4ٖ/ ٗ(ٌنظر فً وبل: "تهذٌب اللؽة" ٕٓ)



ٖٖٕ 

 

 َساَعةً ثُمَّ اْنتََحاَها َوابٌِل        َسالُِط األْكنَاِؾ َواٍه ُمْنَهِمرُ 
 .(ٕ)[، من ذا، ٌعنً: شدٌدا"ٙٔلال األخفش : " ولوله }أخذا وبٌبل{ ]المزمل : 
 .(ٖ)أي شدٌد"لال المرطبً: " وضرب وبٌل ، وعذاب وبٌل 

ْلد(: األملُس الٌابس ، ٌمال: َحَجٌر صْلُد، وجبٌن صْلٌد: إذا كان برالًا أملس، وأرض صلد: ال تنبت (ٗ)و)الصَّ
شٌبًا كالحجر الصلد، ومن ذلن ٌمال للمدر الثخٌنة البطٌبة الؽلً : " لِْدٌر َصلود " ، " ولد َصلدت تْصلُُد ُصلوًدا 

ا   :(٘)، ومنه لول تؤبط شرًّ
ٌِْر أْعَزلِ وَ  ةٍ          َوال بَِصفًا َصْلٍد َعِن الَخ  لَْسُت بِِجْلٍب ِجْلِب َرْعٍد َولِرَّ

، وهو من األَرضٌن ما ال ٌنبت (ٙ)و)الصلد( من الحجارة : الصلب الذي ال شًء علٌه من نبات وال ؼٌره 
 :  (5)فٌه شًء ، وكذلن من الرإوس ،كما لال رإبة

ا َرأَتْنًِ َخلََك ا اَق أَْصبلِد الَجبٌِِن األْجلَِه لَمَّ ِه      بَرَّ  لُمَموَّ
 :(2)ولال بعض بنً أسد فً األرض الصلدة

                                                                                                                                                                                             
، وؼٌرهما كثٌر . وهو من أبٌات روابع ، فً صفة المطر والسٌل أولها : ِدٌَمةٌ َهْطبلَُء فٌَِها  54، وطبمات فحول الشعراء :  4ٓ(دٌوانه : ٔ)

ي ، َوتَِدرّْ   َوَطٌؾ ... َطبََك األَْرِض تََحرَّ
سالط  ثم لال بعد للٌل : " ساعة " أي فعلت ذلن ساعة ، " ثم انتحاها " أي لصدها ، والضمٌر فٌه إلى " الشجراء " فً بٌت سباق . و "

ا شدًٌدا ، كؤن نواحٌه تتهدم على الشجراء . " منهمر " : متتابع متدفك . والرأ تمام ذلن فً شرح  األكناؾ " ، لد دنا من األرض دنوًّ
 الطبمات .

 .ٕٓٓ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .[ٖٖٔ/ٖ(لال النماش : "األصلد: األجرد بلؽة هذٌل".]تفسٌر المرطبً: ٗ)
(ثابت بن جابر بن سفٌان الفهمً أبو زهٌر، من شعراء الصعالٌن، وأحد لصوص العرب المؽٌرٌن، اشتهر بسرعة العدو حتى إن الخٌل ٘)

ا؛ ألنه تؤبط سٌفا وخرج، فمٌل ألمه: أٌن هو؟ فمالت: تؤبط شرا وخرج، ولٌل ؼٌر ذلن. ٌنظر "الشعر والشعراء"  ال تلحمه، وسمً تؤبط شرًّ
 .2٘ٔ/ ٔط البللً" ، "وسم4ٖ/ ٔ

والبٌت فً اللسان )جلب( )عزل( ، وؼٌرهما، الجلب )بكسر الجٌم أو ضمها وسكون البلم( : هو السحاب المعترض تراه كؤنه جبل ، وٌمال 
بضمها( أًٌضا : هو السحاب الرلٌك الذي ال ماء فٌه . ورواٌة الطبري فً المخطوطة تمتضً المعنى األول : والمرة )بكسر الماؾ( والمر )

، وال  : البرد الشدٌد ، ٌمول : لست امرًءا خالٌا من الخٌر ، بل مطٌفًا باألذى ، كهذا السحاب المخٌل المتراكم ، مخٌؾ برعده ، وٌلذغ ببرده
اه ؼٌث معه . أما رواٌة اللسان وؼٌره ، فشرحها على معنى السحاب الرلٌك جٌد . ولوله : " أعزل " من " عزل الشًء ٌعزله " إذا نح

هد . جانبًا وأبعده ، كما سموا الزمل المنمطع المنفرد المنعزل " أعزل " ، فهو من صمٌم مادة اللؽة ، وإن لم ٌؤتوا علٌه فً كتب اللؽة بشا
وهذا شاهده ببل شن . أما لوله فً الرواٌة األخرى " معزل " فهو بمعنى ذلن أًٌضا : معتزل عن الخٌر ، أو معزول عنه . وهو مصدر 

من ذلن ، جاء صفة ، كما لالوا : " رجل عدل " ، وكما لالوا " فبلن شاهد ممنع " أي رضا ٌمنع به ، مصدر مٌمً من " لنع " ،  مٌمً
 [.ٕ٘٘/٘وهذا بٌان ال تجده فً كتب اللؽة فمٌده واحفظه .]انظر: حاشٌة الطبري: 

)عزل( والجلب: هو  4ٖٕٓ/ ٘، "لسان العرب" 55٘ٔ/ ًٕ" ، "تفسٌر الثعلبٙٙ/ ٖ، وفً "تفسٌر الطبري" 5ٗٔ( البٌت فً "دٌوانه" ٙ)
، وال مطر فٌه. ٌنظر  السحاب المعترض، تراه كؤنه جبل، والمعنى: لست برجل ال نفع فٌه، ومع ذلن فٌه أذى كالسحاب الذي فٌه رٌح ولِرٌّ

 )جلب(. 4ٗٙ/ ٕ"لسان العرب" 
، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 4ٕٓ/ٔللنحاس:  ، معانً المرآن45ن البن لتٌبة: ، تفسٌر ؼرٌب المرآ2ٕ/ٔ(انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٙ)

، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٓ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 4٘ٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 54ٔ/ٔ
 ، وؼٌرها. ٖ٘ٔ/ٕ
مادة: صلد، والضمٌر فً " رأتنً " إلى صحابته التً ذكرها  2ٕٔٗ/ ٗ ، "اللسان"ٕٗٔ/ ٕٔ، وذكره فً "تهذٌب اللؽة" ٘ٙٔ(دٌوانه : 5)

" فً أول الشعر و " خلك " : بال . و " المموه " ٌمال : : وجه مموه " أي مزٌن بماء الشباب ، ترلرق شبابه وحسنه . ولوله " خلك المموه 
د الجبٌن " ، ٌعنً أن جبٌنه لد زال شعره ، فهو ٌبرق كؤنه ، بحذؾ " الوجه " الموصوؾ بذلن . ٌمول : لد بلً شبابً وأخلك . " أصبل

صفاة ملساء ال نبات علٌها . و " األجله " . األنزع الذي انحسر شعره عن جانبً جبهته وممدم جبٌنه ، وذلن كله بعد أن كان كما وصؾ 
ِ الشَّبَاِب األَْبلَهِ  ًّ  نفسه : بَْعَد ُؼَدانِ

نه وبٌنها فً شبابه ما كان ، ولٌت شعري ماذا كان ٌبؽً رإبة منها ، ولد صار إلى المصٌر الذي وصؾ فاستنكرته صاحبته ، بعد ما كان بٌ
 نفسه! ! .

 .ٗٔٗ/ٗ، وهو من شواهد الواحدي فً تفسٌره: ٘ٙٔ/ ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ؼٌر منسوب فً "دٌوان الحماسة" 2)



ٖٖٖ 

 

 وإنًِّ ألرجو الَوْصَل منِن َكما َرَجا    َصَدى الَجْوِؾ ُمْرتَاًدا كداه ُصلود 
ْنُد وأصلد: إذا لم ٌْوِر ناًرا   .(ٔ)فموله )صلود(: جمُع َصْلد، وأصله من لولهم: َصلََد الزَّ

لال الواحدي: "وهذا مثل ضربه هللا تعالى لعمل المنافك وعمل المنّان الموذي، ٌعنى: أن الناس ٌرون فً 
الظاهر أن لهإالء أعمااًل كما ٌُرى التُراُب على هذا الصفوان، فإذا كان ٌوم المٌامة اضمحل كله وبطل؛ ألنه لم 

راب، فبل ٌمدر أحد )من الخلك( على ذلن التراب الذي ٌكن هلل، كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من الت
 .(ٕ)أزاله المطر عن الصفا، كذلن هإالء فً العمل الذي حبط، إذا لدموا على ربهم لم ٌجدوا شٌبًا"

ولال الماضً عبد الجبار : "ذكر تعالى لكٌفٌة إبطال الصدلة بالمّن واألذى مثلٌن ، فمثله أوالً بمن ٌنفك 
وهو مع ذلن كافر ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر ، ألن إبطال نفمة هذا المرابً الكافر أظهر  ماله رباء الناس ،

ً بالصفوان الذي ولع علٌه تراب وؼبار. ثم إذا  من بطبلن أجر صدلة من ٌتبعها بالمّن واألذى. ثم مثله ثانٌا
بار أصبلً ، لال : فكما أن أصابه المطر الموي فٌزٌل ذلن الؽبار عنه حتى ٌصٌر كؤنه ما علٌه تراب وال ؼ

الوابل أزال التراب الذي ولع على الصفوان ، فكذا المّن واألذى ٌجب أن ٌكونا مبطلٌن ألجر اإلنفاق بعد 
 .(ٖ)حصوله ، وذلن صرٌح المول فً اإلحاطة والتكفٌر"

 :(ٗ)[، وجهانٕٗٙوفً عود الضمٌر فً لوله تعالى:} فَؤََصابَهُ{]البمرة:
 لصفوان.األول: عابد على ا

 والثانً: ولٌل: ٌحتمل أن ٌعود على التراب.
[، فعابد على الصفوان، "وهذه الجملة جعل فٌها ٕٗٙوأما الضمٌر فً لوله تعالى: } فَتََرَكهُ {]البمرة:

العمل الظاهر : كالتراب ، والماّن المإذي ، أو المنافك كالصفوان ، وٌوم المٌامة كالوابل ، وعلى لول 
واألذى كالوابل، ولال المفال : وفٌه احتمال آخر ، وهو أن أعمال العباد ذخابر لهم ٌوم المٌامة  المعتزلة : المنّ 

، فمن عمل بإخبلص فكؤنه طرح بذراً فً أرض طٌبة ، فهو ٌتضاعؾ له وٌنمو ، أال ترى أنه ضرب المثل 
افك ، فكمن بذر فً الصفوان فً ذلن بجنة فوق ربوة ؟ فهو ٌجده ولت الحاجة إلٌه. وأما المان والمإذي والمن

ً ، فعند الحاجة إلى  ال ٌمبل بذراً وال ٌنمو فٌه شًء ، علٌه ؼبار للٌل أصابه جود فبمً مستودع بذر خالٌا
 .(٘)الزرع ال ٌجد فٌه شٌباً"

 
ا َكَسبُواْ{]البمرة: مَّ ٍء ّمِ ًْ وال ٌجدون  [، " أي ال ٌنتفعون بما فعلوه رٌاءٕٗٙلوله تعالى:}الَّ ٌَْمِدُروَن على َش

 .(ٙ)له ثوابا"
 .(5)لال الواحدي: " أي: على ثواب شًء"

لال المرطبً: " ٌعنً المرابً والكافر والمان، على االنتفاع بثواب شًء من إنفالهم.. فعبر عن النفمة 
 .(2)بالكسب ، ألنهم لصدوا بها الكسب"

 .(4)منها أصبلً" لال الصابونً: أي: "ال ٌجدون له ثواباً فً اآلخرة فبل ٌنتفع بشًءٍ 

                                                           
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗ، وانظر: تفسٌر البسٌط: 2ٕٔٗ/ ٗ، "اللسان" 24ٕت" ، "المفردإٕٗٓ/ ٕ(ٌنظر فً صلد: "تهذٌب اللؽة" ٔ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗ(تفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕ( نمله عنه أبو حٌان فً تفسٌره: ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٘)
 .2ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .٘ٔٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 4)



ٖٖٗ 

 

 .(ٔ)وروي "مماتل بن حٌان فً لول هللا: }ال ٌمدرون على شًء مما كسبوا{، ٌعنً به: نفماتهم"
 لال ابن ابً حاتم:" أنهم ال ٌإجرون علٌها، وال تنفعهم ٌوم المٌامة

 .(ٕ)، وكان مماتل، ما فسر فسره عن رجال من التابعٌن، منهم الضحان بن مزاحم، وجابر بن زٌد"
وأخرج ابن ابً حاتم " عن الربٌع، فً لوله: }ال ٌمدرون على شًء مما كسبوا{، ٌومبذ، كما ترن المطر 

 .(ٖ)الصفا نمٌا، لٌس علٌه شًء"
 .(ٗ)ثم لال: "وروي عن لتادة، نحو لول الربٌع"

 :(٘)[، على وجهٌنٖٗٙولد اختلؾ أهل اللعلم فً الضمٌر فً لوله } ٌَْمِدُروَن {]البمرة:
لٌل : هو عابد على المخاطبٌن فً لوله : }ال تُْبِطلُوا َصَدلَـاتُِكم{ وٌكون من باب االلتفات ، إذ هو األول: 

رجوع من خطاب إلى ؼٌبة ، والمعنى : أنكم إذا فعلتم ذلن لم تمدروا على االنتفاع بشًء مما كسبتم ، وهذا 
جنس ، فلن أن تراعً لفظه كما فً لوله : }ٌُنِفُك فٌه بعد. ولٌل : هو عابد على }َكالَِّذى ٌُنِفُك{ ألن : كالذي 

َمالَه ِربَآَء النَّاِس َوال ٌُْإِمُن{ فؤفرد الضمٌر ، ولن أن تراعً المعنى ، ألن معناه جمع ، وصار هذا }َكَمثَِل الَِّذى 
ُ بِنُوِرِهْم{  آ أََضآَءْت َما َحْولَهُ{ ثم لال : }َذَهَب َّللاَّ  .اْستَْولََد نَاًرا فَلَمَّ

لال ابن عطٌة : "ولد انحمل الكبلم لبل على لفظ : الذي ، وهذا هو مهٌع كبلم العرب ، ولو انحمل أوالً 
 .(ٙ)على المعنى لمبح بعد أن ٌحمل على اللفظ"

والثانً: لٌل : هو عابد على معلوم ؼٌر مذكور المعنى ال ٌمدر أحد من الخلك على االنتفاع بذلن البذر 
الذي على الصفوان ، ألنه زال ذلن التراب وزال ما كان فٌه ، فكذلن المان والمإذي  الملمى فً ذلن التراب

والمنافك ، ال ٌنتفع أحد منهم بعمله ٌوم المٌامة. ولٌل : هو عابد على المرابً الكافر أو المنافك ، أو على المان 
اجتهم إلٌه ، وعبروا عن النفمة ، أي : ال ٌمدرون على االنتفاع بثواب شًء من إنفالهم ، وهو كسبهم ، عند ح

نثُورً  ا{ بالكسب ألنهم لصدوا بها الكسب ، وهذا كموله تعالى : }َولَِدْمنَآ إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَـاهُ َهبَآًء مَّ
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ اآلٌة.  ولوله : }أَْعَمـالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الِرّ

 .(5)[، أي "ال ٌهدٌهم إِلى طرٌك الخٌر والرشاد"ٕٗٙ}وهللا الَ ٌَْهِدي الموم الكافرٌن{]البمرة: لوله تعالى:
أي ال ٌهدي سبحانه الكافرٌن هداٌة توفٌك؛ أما هداٌة الداللة فإنه سبحانه لم ٌََدع أمة إال  لال ابن عثٌمٌن:"

فرٌن { أي الذٌن حمت علٌهم كلمة هللا، كما لال بعث فٌها نبٌاً؛ لكن الكافر ال ٌوفمه هللا لمبول الحك؛ و} الكا
تعالى: }إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو جاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ ]ٌونس: 

4ٙ ،45"](2) . 
 :(4)[، فٌه وجهانٕٗٙولوله تعالى: }وهللا الَ ٌَْهِدي الموم الكافرٌن{]البمرة:

 ال ٌجعلهم بكفرهم مهتدٌن. األول: لال أبو إسحاق: أي:
 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" ٌعنً الموافمٌن على الكفر ، وال ٌهدٌهم فً كفرهم بل هو ضبلل محض"

                                                           
 .4ٔ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .4ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌره: ٕ)
 .4ٔ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .4ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٗ)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٘)
  .2٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .5ٖٗ/ ٔ. ومعانً المرآن" ٘ٔٗ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 4)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
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ولال الطبري: " ال ٌسّددهم إلصابة الحك فً نفماتهم وؼٌرها ، فٌوفمهم لها ، وهم للباطل علٌها مإثرون ، 
 .(ٔ)ولكنه ٌتركهم فً ضبللتهم ٌعمهون"

 .(ٕ)"ال ٌجعل جزاءهم على كفرهم أن ٌهدٌهم" والثانً: ولٌل:
 .(ٖ)لال أبو حٌان: " وفً هذا ترجح لمن لال : إن ضرب المثل عابد على الكافر"

 
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: تحرٌم المن، واألذى فً الصدلة؛ لموله تعالى: } ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واألذى {. - ٔ
النهً عن المّن، واألذى بالصدلة بهذه الصٌؽة التً توجب النفور؛  ومنها: ببلؼة المرآن، حٌث جاء - ٕ

 ً  «.ال تَُمنّوا، وال تإذوا بالصدلة»من  وهً: } ال تبطلوا صدلاتكم {؛ فإنها أشد ولعا
 ومنها: أن المن واألذى بالصدلة ٌبطل ثوابها؛ لموله تعالى: } ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واألذى {. - ٖ
المن واألذى بالصدلة كبٌرة من كبابر الذنوب؛ وجه ذلن: ترتٌب العموبة على الذنب ٌجعله ومنها: أن  - ٗ

كل ذنب ُرتب علٌه عموبة خاصة، كالبراءة منه، »من كبابر الذنوب؛ ولد لال شٌخ اإلسبلم فً حد الكبٌرة: 
إبطال العمل؛ وٌإٌد ؛ وهذا فٌه عموبة خاصة؛ وهً «ونفً اإلٌمان، واللعنة، والؽضب، والحد، وما أشبه ذلن

ثبلثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم » :ذلن ما ثبت فً صحٌح مسلم من حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال
 .(ٔ)«المٌامة وال ٌنظر إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم: المسبل، والمنان، والمنفك سلعته بالحلؾ الكاذب

بالصدلة مناؾ لكمال اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تبطلوا  ومنها: أن المّن واألذى - ٘
ً لهذا »صدلاتكم بالمن واألذى {؛ كؤنه ٌمول:  إن ممتضى إٌمانكم أال تفعلوا ذلن؛ وإذا فعلتموه صار منافٌا

 «.الوصؾ، ومنافٌاً لكماله
 تعالى: } فمثله كمثل صفوان... { إلخ.ومنها: تشبٌه المعمول بالمحسوس لٌمربه إلى الذهن؛ لموله  - ٙ
ومنها: تحرٌم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لموله تعالى: } كالذي ٌنفك ماله رباء الناس {؛ والتسمٌع  - 5

 والتسمٌع بما ٌمال. -كاألفعال  -كالمراءاة؛ والفرق بٌنهما أن المراءاة فٌما ٌُرى 
مانه باهلل، وبالٌوم اآلخر نمص؛ لموله تعالى: } وال ٌإمن باهلل ومنها: أن من راءى الناس بإنفاله ففً إٌ - 2

وال بالٌوم اآلخر {؛ ألن الذي ٌرابً لو كان مإمناً باهلل حك اإلٌمان لجعل عمله هلل خالصاً هلل؛ ولو كان ٌإمن 
هاً فً الدنٌا بالٌوم اآلخر حك اإلٌمان لم ٌجعل عمل اآلخرة للدنٌا؛ ألن مراءاة الناس لد ٌكسب بها اإلنسان جا

 فمط؛ مع أنه ال بد أن ٌتبٌن أمره؛ وإذا تبٌن أنه مراٍء نزلت لٌمته فً أعٌن الناس؛ ٌمول الشاعر:
ثوب الرٌاء ٌشؾ عما تحته فإذا اكتسٌت به فإنن عاري أنت ال تظن أنن إذا راءٌت الناس أنن ستبمى 

ً لهم؛ بل إن هللا سبحانه وتعالى سٌظهر ذلن؛ ما أسر إنسا ن سرٌرة إال أظهرها هللا سبحانه على مخادعا
 صفحات وجهه، وفلتات لسانه.

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الٌوم اآلخر؛ وهو ٌوم المٌامة. - 4
ومنها: ببلؼة المرآن فً التشبٌه؛ ألنن إذا طابمت بٌن المشبه، والمشبه به، وجدت بٌنهما مطابمة  - ٓٔ

 تامة.
حٌحاً؛ وجه ذلن: التمثٌل، والتشبٌه؛ فكل تمثٌل فً المرآن فإنه ومنها: إثبات كون المٌاس دلٌبلً ص - ٔٔ

 دلٌل على المٌاس؛ ألن الممصود به نمل حكم هذا المشبه به إلى المشبه.

                                                           
 .ٕٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٖٗ/ ٔ(معانً المرآن" ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)

 .ٙٓٔ[ 5ٔٔ] 4ٖٕ: بٌان ؼلظ تحرٌم إسبال اإلزار والمن بالعطٌة...، حدٌث رلم ٙٗ، كتاب اإلٌمان، باب 4ٙٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
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أنا أؼنى »ومنها: أن الرٌاء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرن؛ لموله تعالى فً الحدٌث المدسً:  - ٕٔ
؛ فإن لصد بعمله إذا رآه الناس (ٕ)«ه معً ؼٌري تركته وشركهالشركاء عن الشرن؛ من عمل عمبًل أشرن فٌ

أن ٌتؤسى الناس به، وٌسارعوا فٌه فهً نٌة حسنة ال تنافً اإلخبلص؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص صلى على المنبر، ولال: 
؛ وهو (ٕ)«كملتؤخذوا مناسك»؛ وفً الحج كان )ص( ٌمول: (ٔ)«إنما صنعت هذا لتؤتموا بً، ولتعلَّموا صبلتً»

 .(ٖ)«من سن فً اإلسبلم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة»داخل فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى تحسر هإالء عند احتٌاجهم إلى العمل، وعجزهم عنه؛ لموله تعالى: }  - ٖٔ

اإلنسان عن الشًء بعد محاولة المدرة علٌه أشد حسرة من عدمه  ال ٌمدرون على شًء مما كسبوا {؛ وعجز
بالكلٌة؛ ألم تر إلى لوله تعالى: }أفرأٌتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه 

 [ ؛ وكونه حطاماً ٌنظرون إلٌه أشد حسرة من كونه لم ٌنبت أصبلً؛ ولوله تعالى:٘ٙ - ٖٙحطاماً{ ]البمرة: 
}أفرأٌتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجاً{ ]الوالعة: 

[ ؛ وكونه بٌن أٌدٌهم أجاجاً ال ٌستسٌؽون شربه أشد مما لو لم ٌوجد أصبلً؛ واإلنسان العالل ٌجعل 5ٓ - 2ٙ
خرج للناس فً ثوب جمٌل: ال بؤس أن أتجمل لٌرانً العمل هلل: هلل؛ والعمل للناس: للناس؛ أنا لد أحب أن أ

الناس على هذه الحال؛ لكن أصلً لٌرانً الناس أصلً: ال ٌصح؛ ألن العمل هلل ٌجب أن ٌكون هلل ال ٌشاركه 
 فٌه أحد.
ومن فوابد اآلٌة: أن من لضى هللا علٌه بالكفر ال تمكن هداٌته؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم  - ٗٔ

الكافرٌن {؛ فإن للت: كٌؾ تجمع بٌن هذا وبٌن الوالع من أن هللا سبحانه وتعالى هدى لوماً كافرٌن كثٌرٌن؟ 
فالجواب أن من هدى هللا لم تكن حمت علٌهم كلمة هللا؛ فؤما من حمت علٌه كلمة هللا فلن ٌُْهدى، كما لال تعالى: 

[ 45، 4ٙكل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ ]ٌونس:  }إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو جاءتهم
. 

ومنها: أن المنافك كافر؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن { بعد أن ذكر ما ٌتعلك بصفة  - ٘ٔ
المنافك؛ وهو الذي ٌنفك ماله رباء الناس، وال ٌإمن باهلل، والٌوم اآلخر؛ وهذا ٌنطبك تماماً على المنافمٌن؛ وال 

ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: ال نعاملهم معاملة  -وإن تظاهروا باإلسبلم  - رٌب أن المنافمٌن كفار
الكفار؛ ألن أحكام الدنٌا تجري على الظاهر؛ وأحكام اآلخرة تجري على الباطن والسرابر، كما لال تعالى: 

ل ما فً الصدور{ [ ، ولال تعالى: }ٌوم تبلى ٓٔ، 4]العادٌات:  }أفبل ٌعلم إذا بعثر ما فً المبور * وحّصِ
[ ؛ وألنه لو عومل الناس فً الدنٌا على السرابر لكان فً ذلن تكلٌؾ ما ال ٌطاق من 4السرابر{ ]الطارق: 

وجه؛ وكان فً ذلن الفوضى التً ال نهاٌة لها من وجه آخر؛ أما تكلٌؾ ما ال ٌطاق فؤلننا ال نعلم ما فً 
أن نحكم علٌه؛ وأما الفوضى فؤلنه ٌستطٌع كل ظالم له والٌة أن ٌعالب هذا الرجل،  صدور الناس؛ فبل ٌمكن

ال ألتلهم؛ ال ٌتحدث »أو ٌعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولما استإذن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لتل المنافمٌن لال: 
 .(ٗ)«الناس أن دمحماً ٌمتل أصحابه

 المرآن

                                                           
 .42ٕ٘[ ٙٗ] 5ٗ5٘: تحرٌم الرٌاء، حدٌث رلم ٗ، كتاب الزهد، باب 4٘ٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
، كتاب المساجد 5ٕٙ؛ وأخرجه مسلم ص4ٔ5ث رلم : الخطبة على المنبر، حدٌٕٙ، كتاب الجمعة، باب 5ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٗٗ٘[ ٗٗ] ٕٙٔٔ: جواز الخطوة والخطوتٌن فً الصبلة ... ، حدٌث رلم ٓٔومواضع الصبلة، باب 
 .45ٕٔ[ ٖٓٔ] 5ٖٖٔ: استحباب رمً جمرة العمبة ٌوم النحر راكباً حدٌث رلم ٔ٘، كتاب الحج، باب 24ٖأخرجه مسلمص (ٕ)
 .5ٔٓٔ[ 4ٙ] ٖٕٔ٘: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة ... ، حدٌث رلم ٕٓاب الزكاة، باب ، كت2ٖ2أخرجه مسلم ص (ٖ)
، وأخرجه مسلم 4ٓ٘ٗ: لوله تعالى: )سواء علٌهم استؽفرت لهم( اآلٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب التفسٌر، باب ٕٓٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .2ٕٗ٘[ ٖٙ] 2ٖ٘ٙحدٌث رلم : نصر األخ ظالماً أو مظلوماً، ٙٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔص
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ِ َوتَثْبِيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصابََها }َوَمثَُل الَِّذيَن  َوابٌِل فَآتَْت يُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر )  [ٕ٘ٙ({ ]البمرة : ٕ٘ٙأُُكلََها ِضْعفَْيِن فَِإْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َوَّللاَّ

 التفسٌر:
ومثل الذٌن ٌنفمون أموالهم طلبًا لرضا هللا واعتماًدا راسًخا بصدق وعده، كمثل بستان عظٌم بؤرض عالٌة 
طٌبة هطلت علٌه أمطار ؼزٌرة، فتضاعفت ثمراته، وإن لم تسمط علٌه األمطار الؽزٌرة فٌكفٌه رذاذ المطر 

هللا وتُضاعؾ، للَّت أم كثُرت، فاهلل الُمطَِّلع على  لٌعطً الثمرة المضاعفة، وكذلن نفمات المخلصٌن تُمبل عند
 السرابر، البصٌر بالظواهر والبواطن، ٌثٌب كبل بحسب إخبلصه.

ِ{]البمرة:  [، ٕ٘ٙلوله تعالى: } َوَمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِؽَاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ
 .(ٔ)بمربه"لال السعدي:" أي: لصدهم بذلن رضى ربهم والفوز 

 .(ٕ)لال الصابونً: " أي: ٌنفمونها طلباً لمرضاته وتصدٌماً بلمابه تحمٌماً للثواب علٌه"
 :(ٖ)لوله تعالى:}َوَمثَُل الَِّذٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَولَُهُم اْبتِؽَآَء َمْرَضاِت هللاِ{، ٌحتمل وجهٌن 

 أحدهما : فً نُصرة أهل دٌنه من المجاهدٌن .
 أهل طاعته من المسلمٌن . والثانً : فً معونة

ْن أَنفُِسِهْم{]البمرة:  [، ٕ٘ٙلوله تعالى: :}َوتَثْبٌِتاً ّمِ
لال الطبري:" وتثبٌتًا لهم على إنفاق ذلن فً طاعة هللا وتحمٌمًا ، من لول المابل : " ثَبَّتُّ فبلنًا فً هذا 

 : (ٗ)ا " ، كما لال ابن رواحة" أثبته تثبٌتً  -إذ صححت عزَمه ، وحممته ، ولوٌت فٌه رأٌه  -األمر " 
 فَثَبََّت هللاُ َما آتَاَن ِمْن َحَسٍن تَثْبٌَِت        ُموَسى ، َونَْصًرا َكالَِّذي نُِصُروا

لال السعدي:" أي: صدر اإلنفاق على وجه منشرحة له النفس سخٌة به، ال على وجه التردد وضعؾ 
ما أن ٌمصد اإلنسان بها دمحمة الناس ومدحهم وهو الرٌاء، النفس فً إخراجها وذلن أن النفمة ٌعرض لها آفتان إ

أو ٌخرجها على خور وضعؾ عزٌمة وتردد، فهإالء سلموا من هاتٌن اآلفتٌن فؤنفموا ابتؽاء مرضات هللا ال 
 .(٘)لؽٌر ذلن من المماصد، وتثبٌتا من أنفسهم"

ْن أَنفُِسِهمْ  ً ّمِ  : (ٙ)[، أربعة تؤوٌبلتٕ٘ٙ{]البمرة:ولد ذكر أهل العلم فً لوله تعالى:}َوتَثْبٌِتا
ً من أنفسهم بموة الٌمٌن ، والنصرة فً الدٌن ، وهو معنى لول الشعبً ، وأبو (2)، ولتادة(5)أحدها : تثبٌتا

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وابن زٌد(4)صالح
 .(ٖٔ)والحسن ، (ٕٔ)والثانً : ٌتثبتون أٌن ٌضعون صدلاتهم ، لاله مجاهد

                                                           
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 . 4ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت العٌون: ٖ)
، وطبمات فحول الشعراء  ٖ٘ٓ:  ٔواالستٌعاب  ٕٙٔ، والمختلؾ والمإتلؾ لآلمدي :  2ٔ/ ٕ/ ٖ، وابن سعد  ٙٔ:  ٗ(سٌرة ابن هشام ٗ)

رسول رب العالمٌن . وروى اآلمدي وابن هشام السطر الثانً " فً المرسلٌن ونصًرا كالذي نصروا " .  ، من أبٌات ٌثنً فٌها على 22ٔ: 
 ولما سمع رسول هللا علٌه وسلم هذا البٌت ، ألبل علٌه بوجهه مبتسًما ولال : " وإٌان فثبت هللا " .

 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 وما بعدها. ٖٔ٘/٘طبري: ، وتفسٌر الٖٓٗ-4ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٖ٘/٘(:صٗٙٓٙ، و)ٖٔ٘/٘(:صٖٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٖ٘/٘(:ص٘ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖ٘/٘(:صٙٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 . 4ٖٖ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .4ٖٖ/ٔ(نمبل عن: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٖ٘/٘(:ص4ٙٓٙو)( 2ٙٓٙ( و)5ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٖ٘/٘(:ص5ٔٓٙ، و)ٖٖ٘/٘(:ص5ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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المعنى مما ٌدل علٌه ظاهر التبلوة ، وذلن أنهم تؤولوا لوله : }وتثبٌتًا من لال الطبري: " تؤوٌل بعٌد 
أنفسهم{، بمعنى : " وتثبُّتًا " ، فزعموا أّن ذلن إنما لٌل كذلن ، ألن الموم كانوا ٌتثبتون أٌن ٌضعون أموالهم. 

كان على " تفعَّلت " "  ولو كان التؤوٌل كذلن ، لكان : " وتثبتًا من أنفسهم " ؛ ألن المصدر من الكبلم إن
ٍؾ{  التفعُّل "،  فٌمال : " تكرمت تكرًما " ، و " تكلمت تكلًما " ، وكما لال جل ثناإه : }أَْو ٌَؤُْخَذُهْم َعلَى تََخوُّ

[ ، من لول المابل : " تخّوؾ فبلن هذا األمر تخوفًا " . فكذلن لوله : }وتثبٌتًا من أنفسهم{، لو كان 5ٗ]النحل : 
ت الموُم فً وضع صدلاتهم مواضعها " ، لكان الكبلم : " وتثبُّتًا من أنفسهم " ، ال " وتثبٌتًا " . ولكن من " تثبَّ 

 .(ٔ)معنى ذلن ما للنا : من أنه : وتثبٌٌت من أنفس الموم إٌاهم ، بصحة العزم والٌمٌن بوعد هللا تعالى ذكره"
 . (ٕ)عباس ، ولتادةوالثالث : ٌعنً احتساباً ألنفسهم عند هللا ، لاله ابن 

لال الطبري: " وهذا المول أًٌضا بعٌد المعنى من معنى " التثبٌت " ، ألن التثبٌت ال ٌعرؾ فً شًء من 
ُره كذلن : أن أنفس المنفمٌن كانت محتسبة فً تثبٌتها  الكبلم بمعنى " االحتساب " ، إال أن ٌكون أراد مفّسِ

 .(ٖ)، فلٌس االحتساب بمعنًى حٌنبذ للتثبٌت ، فٌترَجم عنه به" أصحابها. فإن كان ذلن كان عنده معنى الكبلم
 والرابع : توطٌناً ألنفسهم على الثبوت على طاعة هللا ، لاله بعض المتكلمٌن .

 .(ٗ)لوله تعالى:}َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوةٍ{، "أي: كمثل بستان كثٌر الشجر بمكاٍن مرتفع من األرض"
شز من األرض، والمراد تشبٌه نفمة هإالء فً الزكاء بهذه الجنة، واعتبر لال اآللوسً:" أي: بستان بن

 .(٘)كونها فً ربوة ألن أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا للطافة هوابها وعدم كثافته بركوده"
لال السعدي: " أي: كثٌرة األشجار ؼزٌرة الظبلل، من االجتنان وهو الستر، لستر أشجارها ما فٌها، 

ه الجنة بمحل مرتفع ضاح للشمس فً أول النهار ووسطه وآخره، فثماره أكثر الثمار وأحسنها، لٌست وهذ
 .(ٙ)بمحل نازل عن الرٌاح والشمس"

لال المرطبً: " الجنة: البستان، وهً لطعة أرض تنبت فٌها األشجار حتى تؽطٌها ، فهً مؤخوذة من لفظ 
 .(5)الجن والجنٌن الستتارهم"

 .(2)الفراء : "إذا كان فً البستان نخل، فهو جنة وإن كان فٌه كرم فهو فردوس"و لال المبرد و
و)الربوة(: "المكان المرتفع ارتفاعا ٌسٌرا ، معه فً األؼلب كثافة تراب ، وما كان كذلن فنباته أحسن ، 

 .(4)ولذلن خص الربوة بالذكر"
لمساٌل واألودٌة أؼلظ ، وجنان ما ؼلُظ لال الطبري: "وإنما وصفها بذلن جل ثناإه ، ألن ما ارتفع عن ا

من األرض أحسُن وأزكى ثمًرا وؼرًسا وزرًعا ، مما رقَّ منها ، ولذلن لال أعشى بنً ثعلبة فً وصؾ 
 :  (ٓٔ)روضة

                                                           
 .ٖٖ٘/٘( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖٗ٘/٘(:ص5ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٘)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .2ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 ، البٌت من لصٌدته المشهورة، ٌصؾ شذا صاحبته حٌن تموم :  ٖٗ(دٌوانه : ٓٔ)

ْنبَُك الَوْرُد ِمن أَْرَدانَِها َشِملُ   إِذَا تَمُوُم ٌَُضوُع الِمْسُن أَْصِوَرةً ... َوالزَّ
ٌْها ُمْسبٌِل َهِطلُ َما َرْوَضةٌ ِمن ِرٌَاِض الَحْزِن ُمْعِشبَ   ةٌ ... َخْضَراُء َجاَد َعلَ

ٌر بعَمٌم النَّْبِت ُمْكتَِهلُ   ٌَُضاِحُن الشَّمَس ِمْنَها َكْوَكٌب َشِرٌق ... ُمَإزَّ
ُصلُ  ًُ  ٌَْوًما بِؤَْطٌََب منها نَْشَر َرابَِحٍة ... َوال بِؤَْحَسَن ِمْنَها إِْذ َدنَا األْ
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ٌَْها ُمْسبٌِل َهِطلُ   َما َرْوَضةٌ ِمْن ِرٌَاِض الَحْزِن ُمْعِشبَةٌ      َخْضَراُء َجاَد َعلَ
، ألن الحزون : ؼرسها ونباتها أحسن وألوى من ؼروس األودٌة  (ٔ)زنفوصفها بؤنها من رٌاض الح

 .(ٕ)والتبلع وزروعها"
. لال ابن عطٌة : "وهذه عبارة لِلمة (ٖ)ولال السدي : "}بربوة{: أي برباوة ، وهو ما انخفض من األرض"

 .(ٗ)، ولفظ الربوة هو مؤخوذ من ربا ٌربو إذا زاد"
 :(٘)[، فً معنى )الربوة( ثبلثة ألاوٌل ٕ٘ٙلوله تعالى:} َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوةٍ{]البمرة:

، وابن (4)، والربٌع(2)، والضحان(5)، ولتادة(ٙ)أحدهما : هً الموضع المرتفع من األرض. لاله مجاهد
 .(ٕٔ)، وروي عن وعطاء ومماتل نحو ذلن(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)عباس

 .(ٖٔ)هً الُمْستَِوٌة. لاله الحسنوالثانً: ولٌل 
 .(ٗٔ)والثالث : كل ما ارتفع عن مسٌل الماء ، لاله الٌزٌدي

 :(٘ٔ)[، فٌه ثبلثة لراءاتٕ٘ٙولوله تعالى:} بَِرْبَوةٍ{]البمرة:
مثله، " وبها لرأ بعض  (ٙٔ)األولى: لرأ عاصم وابن عامر: }بَِرْبَوةٍ{ بفتح )الراء(، وفً سورة المإمنٌن

 .(5ٔ)الشام ، وبعض أهل الكوفة ، وٌمال إنها لؽة لتمٌم"
الثانٌة: ولرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسابً:}بُِرْبَوةٍ{ بضم الراء وفً سورة المإمنٌن مثله، 

 .(2ٔ)" وبها لرأت عامة لرأة أهل المدٌنة والحجاز والعراق"
                                                                                                                                                                                             

ع رابحته . وأصورة جمع صوار : وهو وعاء المسن ، أو المطعة منه . والورد : األحمر ، ضاع المسن ٌضوع ، وتضوع : تحرن وسط
وهو أجود الزنبك . وشمل : شامل ، عدل به من " فاعل " إلى " فعل " . والحزن : موضع فً أرضى بنً أسد وبنً ٌربوع ، وهو أرض 

ل : مرسل ماء على األرض . هطل : متفرق ؼزٌز دابم والكوكب ؼلٌظة كثٌرة الرٌاض ممرعة ، وهو مربع من أجل مرابع العرب . مسب
: النور والزهر ، ٌلمع كؤنه كوكب . شرق : رٌان ، فهو أشد لبرٌمه وصفابه . مإزر : لد صار علٌه النبات كاإلزار ٌلبسه البلبس ، تؽطى 

وذلن أحسن له . ٌمول : ما هذه الروضة التً وصؾ الخضرة أعواده . ونبت عمٌم : ثم وطال والتؾ. واكتهل النور : بلػ منتهى نمابه ، 
 زهرها ونباتها ما وصؾ... بؤطٌب من صاحبته إذا لامت فً أول ٌومها ، حٌن تتؽٌر األفواه واألبدان من وخم النوم .

حاشٌة تفسٌر واألصل جمع أصٌل : وهو ولت العشً ، حٌن تفتر األبدان من طول تعب ٌومها ، فٌفسد رابحتها الجهد والعرق .]انظر: 
 [.ٖ٘٘/٘الطبري: 

( اعترض علٌه ابن عطٌة لاببل:" ورٌاض الحزن لٌس من هذا كما زعم الطبري، بل تلن هً الرٌاض المنسوبة إلى نجد ألنها خٌر من ٔ)
 األعرابٌة:رٌاض تهامة ونبات نجد أعطر ونسٌمه أبرد وأرق، ونجد ٌمال له الحزن، ولل ما ٌصلح هواء تهامة إال باللٌل، ولذلن لالت 

 [.4ٖ٘/ٔزوجً كلٌل تهامة".]المحرر الوجٌز: 
 . ٖٙ٘-ٖ٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 : " برابٌة من األرض".5ٖ٘/٘(:ص52ٓٙ، ولفظه فً رواٌة الطبري)4ٖ٘/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .4ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .4ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .5ٖ٘/٘(:ص5٘ٓٙ، و)ٖٙ٘/٘(:ص5ٗٓٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙ)
 .5ٖ٘/٘(:ص5ٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٖ٘/٘(:ص55ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖ٘/٘(:ص52ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .5ٖ٘/٘(:ص2ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٕٔ)
 .5ٖ٘/٘(:ص2ٔٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .4ٓٔ. والسبعة: 2ٖٙ-2ٖ٘/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٘ٔ)
ٌْنَاُهَما إِلَى َرْبَوةٍ ذَاِت لََراٍر َوَمِعٌٍن{ ]الٙٔ) هُ آٌَةً َوآَو  [.ٓ٘مإمنون : ( وهو لوله تعالى: }َوَجعَْلنَا اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ
 . ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
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: لال أبو  ًّ عبٌدة: "الّربوة: االرتفاع عن المسٌل، ولال أبو الحسن: ربوة. ولال بعضهم: بربوة، لال أبو عل
 .(ٔ)وربوة، ورباوة، ورباوة، كّل من لؽات العرب، وهو كلّه فً الرابٌة، وفعله: ربا ٌربو"

 .(ٕ)لال أبو الحسن: "والذي نختار: }ُربوة{، بضم الراء وحذؾ األلؾ"
: ٌمّوي هذا االختٌ ًّ ار أّن جمعه ربى، وال ٌكاد ٌسمع ؼٌره، وإذا كان فعله: ربا ٌربو إذا ارتفع؛ لال أبو عل

 .(ٖ)فالرابٌة؛ والّربوة، إنّما هو الرتفاع أجزابها عن صفحةالمكان التً هً بها، ومنه الّربا "
 .(ٗ)الثالثة:  ولرأ فٌما ذكر ابن عباس )ِربوه(، بكسر الراء

ذلن إال بإحدى اللؽتٌن : إما بفتح )الراء(، وإما بضمها ، ألن  ولال الطبري: " وؼٌر جابز عندي أن ٌمرأ
لراءة الناس فً أمصارهم بإحداهما. وأنا لمراءتها بضمها أشّد إٌثاًرا منً بفتحها ، ألنها أشهر اللؽتٌن فً 

 .(٘)العرب. فؤما الكسر ، فإّن فً رفض المراءة به ، ِداللةٌ واضحة على أن المراءة به ؼٌر جابزة"
 .(ٙ)[، " أي أصابها مطر ؼزٌر"ٕ٘ٙلوله تعالى:}أََصابََها َوابٌِل{]البمرة: 
 .(5)لال مماتل:" أصاب الجنة المطر"

 وفً معنى )الوابل( وجوه :
 .(2)إحداها: المطر الشدٌد

 .(ٓٔ()4)والثانً : المطر الؽزٌر،لال عطاء: الوابل: "الجود من المطر"
 : (ٔٔ)ومنه لول عدي بن زٌد

 منً وإن سخطت بؤن       ألول سمٌت سمٌت الوابل الؽدلاللٌل لها 
ٌِْن{]البمرة: [، أي: "فؤخرجت ثمارها جنٌَّة مضاعفة، ضعفً ثمر ؼٌرها ٕ٘ٙلوله تعالى:} فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَ

 .(ٕٔ)من األرض"
 .(ٖٔ)لال الزمخشري: " مثْلًَ ما كانت تثمر بسبب الوابل"

 .(ٗٔ)أنها أضعؾ ثمرها ضعفٌن حٌن أصابها الوابل من المطر"لال الطبري: " فإنه ٌعنً الجنة : 

                                                           
 .2ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔ)
 .2ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
}بربوة{ بكسر الراء".]الدر ، لال السٌوطً: " أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه كان ٌمرإها ٖٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 [.ٙٗ/ٕالمنثور: 
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:5ٕٙٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٕٔ٘/ٕ|(:ص5ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
ولٌل  .ٖٕٔ، ومعجم مماٌٌس اللؽة: 52ٗ/ٕ،المعجم الوسٌط:24ٗٔلماموس المحٌط:ٔٙٗ/ٕانظر مادة)جود( فً الصحاح فً اللؽة:  (ٓٔ)

 :الجْود من المطر: هو المطر التام العام، ولال األنباري: هو المطر الذي ٌرضى أهله ولد جاد المطر وٌجود جودا فهو جود، ومنه لول لبٌد
 النجوِم َوَصابََهاُرِزلَْت مرابٌَع 

 
َواِعِد َجْوُدَها فَِرَهاُمها   َوْدٌق الرَّ

 
الودق: المطر، الرواعد: ذوات الرعد من السحاب واحدتها راعدة، والرهام والرهم: جمعا رهمة: وهً المطرة التً فٌها لٌن.]انظر: شرح 

 [.ٕٙٔالمعلمات السبع الطوال: 
 . ٖٓٗ/ٔعٌون: ( البٌت من شواهد الماوردي فً النكت والٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .2ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)



ٖٗٔ 

 

لال السعدي:" أي: تضاعفت ثمراتها لطٌب أرضها ووجود األسباب الموجبة لذلن، وحصول الماء الكثٌر 
 .(ٔ)الذي ٌنمٌها وٌكملها"

 .(ٕ)لال البؽوي: "أي أضعفت فً الحمل"
 .(ٖ)لال عطاء : "حملت فً السنة من الرٌع  ما ٌحمل ؼٌرها فً سنتٌن" 

 [ٕ٘. كما لٌل فً لوله تعالى: تُْإتًِ أُُكلَها ُكلَّ ِحٌٍن ]إبراهٌم: (ٗ)ولال عكرمة : "حملت فً السنة مرتٌن"
(٘). 

سكٌن )الكاؾ(، فهو: و)األُُكل(، هو الشًء المؤكول، ألن من شؤنه أن ٌإكل، وأما )األَْكل( بفتح )األلؾ( وت
 :(ٙ)فِْعل اآلكل، ٌمال منه : أكلت أكبل وأكلُت أكلة واحدة، ومنه لول الشاعر

 َوَما أَْكلَةٌ إْن نِْلتُها بِؽَنٌَِمٍة         َوال َجْوَعةٌ إِْن ُجْعتَُها بِؽََرام
دار، وإال فلٌس لال ابن عطٌة: " وإضافة )األُْكل(" إلى الجنة، إضافة اختصاص، كسرج الدابة وباب ال

 .(5)الثمر مما تؤكله الجنة"
ٌِْن{]البمرة: [،  بناء على الخبلؾ فً أن الضعؾ هل هو ٕ٘ٙواختلؾ فً لوله تعالى:} فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَ

 المثل أو المثبلن:
ٌِْن{، معناه: اثنٌن مما ٌظن بها وٌحرز من مثلها" مثله ،  ألن ضعؾ الشًء (2)المول األول: لالوا: "}ِضْعفَ

 .(4) زابداً علٌه، وضعفاه : مثبله زابداً علٌه
 .(ٓٔ) والثانً: ولٌل "ضعؾ الشًء مثبله"

 .(ٔٔ) لال الماوردي: " واألول لول الجمهور"
 :(ٕٔ)[، فٌه لراءتانٕ٘ٙولوله تعالى:} أُُكلََها {]البمرة:

وكذلن كل مضاؾ إلى األولى: لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو }أُْكلها{ بضم الهمزة وسكون الكاؾ، 
مإنث وفارلهما أبو عمرو فٌما أضٌؾ إلى مذكر مثل: )أكله( أو كان ؼٌر مضاؾ إلى مكنى مثل )أكل خمط( 

 فثمل أبو عمرو ذلن، وخففاه.
 والثانٌة: ولرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسابً فً جمٌع ما ذكرناه بالتثمٌل.

{]البمرة:لوله تعالى:} فَإِن لَّْم ٌُِصْبَها َوابٌِل فَ  [، أي:  فإن لم ٌنزل علٌها المطر الؽزٌر: " فمطر َٕ٘ٙطلٌّ
 .(ٔ)صؽٌر المطر، ٌكفٌها لكرم منبتها"

                                                           
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖٙ/ٕ، وتفسٌر الىلوسً: 2ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2ٕٖ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2ٕٖ/ٔ(نمبل عن: تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الىلوسً: ٘)
 ، من أبٌات جٌاد ، ولبله ، برواٌته ، وهً ٕٗ( البٌت ألبً مضرس النهدي، أنظر: حماسة الشجري : ٙ)

عَاِن ِكَرامِ   التً أثبتها : وإنًِّ لَِمْن لَْوٍم إذا َحاَربُوا الِعَدى ... َسَموا فَْوَق ُجْرٍد للّطِ
 َعلى نْفِسً بُِجّلِ َطعَاِمًوإنًِّ إذَا َما المُوُت لَلَّ لَُمْإثٌِر ... َرفٌِِمً 

 فَما أْكلَةٌ إْن نِْلتَُها بِؽَنٌَِمٍة ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ولوله : " بؽرام " ، أي بعذاب شدٌد . والؽرام : البلزم من العذاب والشر الدابم .

 .4ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٓٗ/ٔوالعٌون: ( أنظر: النكت 4)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز:ٕٔ)



ٖٕٗ 

 

 .(ٕ)لال البؽوي: " أي فطش، وهو المطر الضعٌؾ الخفٌؾ وٌكون دابما"
ها لال الصابونً: " أي فإِن لم ٌنزل علٌها المطر الؽزٌر فٌكفٌها المطر الخفٌؾ أو ٌكفٌها الندى لجودت

 .(ٖ)وكرم منبتها ولطافة هوابها فهً تنتج على كل حال"
لال ابن عطٌة:" ثم أكد تعالى مدح هذه الربوة بؤنها إن لَْم ٌُِصْبها وابٌِل فإن الطل ٌكفٌها وٌنوب مناب 

 .(ٗ)الوابل، وذلن لكرم األرض"
لال الطبري:أي: " فإن لم ٌكن الوابُل أصابها ، أصابها طل، وذلن فً الكبلم نحو لول المابل : " َحبَست 
فرسٌن ، فإن لم أحبس اثنٌن فواحًدا بمٌمته " ، بمعنى : إال أكن، ال بدَّ من إضمار )كان(، ألنه خبر، ومنه لول 

 : (٘)الشاعر 
ي بها بُدَّاإَِذا َما اْنتََسْبنَا لَْم تَِلْدنًِ لَبِ   ٌَمةٌ          َولَْم تَِجِدي ِمْن أَْن تُِمّرِ

 -ولال اآللوسً:" والمراد أن خٌرها ال ٌخلؾ على كل حال لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوابها والطل
 .(ٙ)الرذاذ من المطر وهو اللٌن منه"

{]البمرة:  :(5)ٌه وجهان[، وفٕ٘ٙواختلؾ أهل العلم فً التمدٌر فً لوله تعالى:} فََطلٌّ
 .(2)األول: لال المبرد: "تمدٌره فََطلٌّ ٌكفٌها"

 والثانً: ولال آخرون: التمدٌر فالذي أصابهم طل.
لال ابن عطٌة: "فشبه نمو نفمات هإالء المخلصٌن الذٌن ٌربً هللا صدلاتهم كتربٌة الفلو والفصٌل حسب 

بلؾ الصفوان الذي انكشؾ عنه ترابه فبمً الحدٌث بنمو نبات هذه الجنة بالربوة الموصوفة، وذلن كله بخ
 .(4)صلدا"

لال الماوردي: "، فؤراد بهذا ضرب المثل أن كثٌر البِر مثل زرع المطر كثٌر النفع ، وللٌل البِر مثل 
زرع الطل للٌل النفع ، وال تدع للٌل البر إذا لم تفعل كثٌره ، كما ال تدع زرع الطل إذا لم تمدر على زرع 

 . (ٓٔ)المطر"
لال البؽوي: " وهذا مثل ضربه هللا تعالى لعمل المإمن المخلص فٌمول : كما أن هذه الجنة ترٌع فً كل و

حال وال تخلؾ سواء لل المطر أو كثر ، كذلن ٌضعؾ هللا صدلة المإمن المخلص الذي ال ٌمن وال ٌإذي 
 .(ٔٔ)ٌد"سواء للت نفمته أو كثرت ، وذلن أن الطل إذا كان ٌدوم ٌعمل عمل الوابل الشد

 :(ٕٔ)وفً تفسٌر )الطّل( ثبلثة ألوال

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
لال : " فً حاشٌة السٌوطً " لابله زابدة ابن  ٕ٘/ ٔعلى مؽنى اللبٌب ، وانظر: حاشٌة األمٌر ٔٗ٘/ ٘( البٌت من شواهد الطبري: ٘)

، و ومعانى الفراء : ٖٖصعصعة الفمعسً ، ٌعرض بزوجته ، وكانت أمها سرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً شرحه على شواهد المؽنى : 
 ولبل البٌت ٌمول المرأته: 52ٔ،  ٔٙ

 زاد هللا ما بٌننا بعدا. رمتنى عن لوس العدو ، وباعدت ... عبٌدة ، 
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
 .ٖٓٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٓٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)



ٖٖٗ 

 

، وابن (ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)والضحان ،(ٕ)، والربٌع(ٔ)إحداها: أنه: المستدق من المطر الخفٌؾ، لاله لتادة
 .(ٙ)، وهو مشهور اللؽة(٘)عباس

 .(2). لاله مماتل(5)والثانً: ولٌل: أنه الرذاذ من المطر
. (ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ومجاهد(4)لاله ابن عباس والثالث: ولال لوم )الطل( الندى.

 .(ٗٔ)ابن عطٌة: وهذا تجوز وتشبٌه"
أخرج الطبري " عن السدي لوله : }فآتت أكلها ضعفٌن فإن لم ٌصٌبها وابل فطل{، ٌمول : كما أضعفُت 

 .(٘ٔ)ثمرة تلن الجنة ، فكذلن تُضاعؾ ثمرة هذا المنفك ِضعفٌن"
  .(ٙٔ)الضحان:" هذا مثل من أنفك ماله ابتؽاء مرضاة هللا"ولال 

 .(5ٔ) ولال الربٌع:" هذا مثل ضربه هللا لعمل المإمن"
وأخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن لتادة، لوله: وهللا بما تعملون بصٌر هذا مثل ضربه هللا لعمل المإمن، 

 .(2ٔ)حال كان، إما وابل، وإما طل"ٌمول: لٌس لخٌره خلؾ، كما لٌس لخٌر هذه الجنة خلؾ، على أي 
 .(4ٔ)[، "أي: ال ٌخفى علٌه شًء من أعمال العباد"ٕ٘ٙلوله تعالى: }وهللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:

ُ بِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{، وعد ووعٌد"  .(ٔ)ولال ابن عطٌة: " وفً لوله تعالى: }َوَّللاَّ

                                                           
 . ولفظه: "}فطل{أي: طّش". وهو المطر الضعٌؾ وهو فوق الرذاذ، انظر: اللسان)طش(.4ٖ٘/٘(:ص2ٗٓٙالطبري:)(أنظر: تفسٌر ٔ)

. لال -كّرم هللا وجهه-. من حدٌث علً بن ابً طالب5ٔٔ/ٔ(:ص4٘ٔوفً الحدٌث: "أصابنا من اللٌل طش من المطر".]مسند أحمد)
 ، وسنده حسن.22ٔ-25ٔ/ٖ، والحاكم:5ٕٙٔانظر: األستار:  : رواه البزاز ورجاله ثمات،5ٙ/ٙالهٌتمً فً المجمع: 

  .[ٕٗٔ/ٖ.]النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث:  لال : طش ٌوم بدر"  وٌنزل من السماء ماء{،} : فً لوله تعالى وسعٌد الشعبً ومنه حدٌث
   .[ٕٗٔ/ٖ".]النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث:  أنه كان ٌمشً فً طش ومطر الحسن:" ومنه حدٌث 
 .4ٖ٘/٘(:ص2ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)ٕ)
 .4ٖ٘/٘(:ص2٘ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)ٖ)
 . ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٙ2ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
 . ٖٓٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز:٘)
، معانً ٙٓٗ/ٖ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 5ٕ٘ٔ/٘، الصحاح للجوهري: 4ٕٗ/ٖٔ( أنظر: . انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٙ)

أ، البسٌط 2ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 4ٖ٘/٘البٌان للطبري: ، جامع 45، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 2ٖٗ/ٔالمرآن للزجاج: 
ز(، وانظر: الدر المصون للسمٌن:  ٕٖٓ/ٕب. وفسره لوم بالندى، لال أبو حٌان فً البحر المحٌط:  4٘ٔ/ٔللواحدي:  ، ٕٗٙ/ٔ)وهذا تجوُّ

 .2ٕٙ/ٔلمدٌر: ، وفتح ا5ٖٔ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 4ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة: 
 [:4ٖٔ( الرذاذ: أي المطر الخفٌؾ، ٌمال: أرذ المطر إرذاذا. ومنه لول علممة الفحل]المفضلٌات: 5)

ٌُح مْؽٌومُ  ٌْضاٍت وهٌََّجه         ٌوُم رذاٍذ علٌه الّرِ  حتَّى تذكََّر ب
 [:ٓٗ/ٔومنه لول البحتري]دٌوانه:

 َسَماءِ  َدْت تَبَسَُّم عن نُُجومِ بََكِت الّسماُء بِها َرذَاذَ ُدموِعها        فَؽَ
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٙ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .4ٖ٘/٘(:ص2ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)4)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص5ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٔ، ونمله البؽوي فً تفسٌره: 4ٖ٘/٘(:ص2ٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٕنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (أٖٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٓٗ٘-4ٖ٘/٘(:ص22ٓٙ( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٗ٘/٘(:ص24ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٓٗ٘/٘(:ص4ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٓٗ٘/٘(:ص22ٓٙ، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘/ٕ(:5ٙ4ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 4ٔ)

http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=2328&idto=2328&bk_no=121&ID=332#docu


ٖٗٗ 

 

والمرابً بما هو أعلم به، ففً الجملة ترؼٌب لؤلّول، وترهٌب لال اآللوسً:" فٌجازي كبّل من المخلص 
للثانً مع ما فٌها من اإلشارة إلى الحط على األخٌر حٌث لصد بعمله رإٌة من ال تؽنى رإٌته من ال تؽنى 

 .(ٕ)رإٌته شٌبا وترن وجه البصٌر الحمٌمً الذي تؽنً وتفمر رإٌته عز شؤنه"
المول جل ذكره ، التحذٌَر من عمابه فً النفمات التً ٌنفمها عباده وؼٌر لال الطبري:" وإنما ٌعنً بهذا 

ذلن من األعمال أن ٌؤتً أحٌد من خلمه ما لد تمّدم فٌه بالنهً عنه ، أو ٌفّرَط فٌما لد أمر به ، ألن ذلن بمرأى 
 .(ٖ)من هللا وَمسَمع ، ٌعلمه وٌحصٌه علٌهم ، وهو لخلمه بالمرصاد"

لبصٌر{، هنا كونه من "العلم أحسن لٌشمل ما نعمله من األلوال؛ فإن األلوال تسمع، لال ابن عثٌمٌن: و}ا
وال تُرى؛ ولٌشمل ما فً للوبنا؛ فإن ما فً للوبنا ال ٌُسمع، وال ٌُرى؛ وإنما ٌعلم عند هللا عز وجل، كما لال 

 .(ٗ)["ٙٔتعالى: }ولمد خلمنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه{ ]ق: 
 :(٘)[، فٌه لراءتانٕ٘ٙ: }تَْعَملُوَن{]البمرة: ولوله تعالى

 األولى: لراءة الجماعة: }تَْعَملُوَن{.
والثانٌة: ولرأ الزهري }ٌعملون{ بالٌاء. لال ابن عطٌة: " كؤنه ٌرٌد به الناس أجمع. أو ٌرٌد المنفمٌن 

 .(ٙ)فمط، فهو وعد محض"
 

 الفوابد:
ما كان مملوكاً لئلنسان؛ لموله تعالى: } أموالهم {؛ فلو أنفك مال من فوابد اآلٌة: أنه ال إنفاق نافع إال  - ٔ

 ؼٌره لم ٌمبل منه إال أن ٌكون بإذن من الشارع، أو المالن.
 فإن لال لابل: عندي مال محرم لكسبه، وأرٌد أن أتصدق به فهل ٌنفعنً ذلن؟

: -ملسو هيلع هللا ىلص-ب الخبٌث؛ والدلٌل لوله فالجواب: إن أنفمه للتمرب إلى هللا به: لم ٌنفعه، ولم ٌسلم من وزر الكس
« ً ؛ وإن أراد بالصدلة به التخلص منه، والبراءة من إثمه: نفعه بالسبلمة من (ٔ)«إن هللا طٌب ال ٌمبل إال طٌبا

 ال أجر الصدلة. -إثمه، وصار له أجر التوبة منه 
 مسجداً، وتصح الصبلة فٌه؟ولو لال لابل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل ٌصح أن أبنً به 

فالجواب: بالنسبة لصحة الصبلة فً هذا المسجد هً صحٌحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء المسجد: إن 
ال ثواب  -لصد التمرب إلى هللا بذلن لم ٌمبل منه، ولم ٌسلم من إثمه؛ وإن لصد التخلص سلم من اإلثم، وأثٌب 

 ولكن ثواب التابب. -بانً المسجد 
 ن فوابد اآلٌة: بٌان ما للنٌة من تؤثٌر فً لبول األعمال؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات هللا {.وم - ٕ
 ومنها: اشتراط اإلخبلص لمبول األعمال؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات هللا {. - ٖ
 {؛ وجه ومنها: أن اإلنفاق ال ٌفٌد إال إذا كان على وفك الشرٌعة؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات هللا - ٗ

ذلن أن من ابتؽى شٌباً فإنه ال بد أن ٌسلن الطرٌك الموصل إلٌه؛ وال طرٌك ٌوصل إلى مرضات هللا إال ما 
كان على وفك شرٌعته فً الكم، والنوع، والصفة؛ كما لال تعالى فً الكم: }والذٌن إذا أنفموا لم ٌسرفوا ولم 

                                                                                                                                                                                             
، وفتح 4ٖٔ/ٕ، والمحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٖٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٔٗ٘/٘، وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)

 .ٕٙٗ/ٔالمدٌر للشوكانً: 
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٕ)
 .ٔٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٓٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٓٙ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٙ)

 (.٘ٔٓٔصحٌح مسلم) (ٔ)



ٖٗ٘ 

 

تعالى فً النوع: }ولكل أمة جعلنا منسكاً لٌذكروا اسم هللا  [ ؛ ولال5ٌٙمتروا وكان بٌن ذلن لواماً{ ]الفرلان: 
؛ وفً الصفة لال (ٕ)«ال ٌمبل هللا إال الطٌب»[ ، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٖٗعلى ما رزلهم من بهٌمة األنعام{ ]الحج: 

 [ .ٕٗٙبمرة: هللا تعالى: } كالذي ٌنفك ماله رباء الناس وال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر... { إلخ ]ال
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات رضا هللا؛ لموله تعالى: } مرضات هللا {؛ وهو من الصفات الفعلٌة. - ٘
ً من  - ٙ ومنها: بٌان أن تثبٌت اإلنسان لعمله، واطمبنانه به من أسباب لبوله؛ لموله تعالى: } وتثبٌتا

صال المنافمٌن؛ كما لال تعالى: }وال ٌنفمون إال أنفسهم{؛ ألن اإلنسان الذي ال ٌعمل إال كارهاً فٌه خصلة من خ
 [ .ٗ٘وهم كارهون{ ]التوبة: 

ومنها: فضل اإلنفاق على وجه التثبٌت من النفس؛ ألنه ٌندفع بدافع نفسً؛ ال بتوصٌة من ؼٌره، أو  - 5
 نصٌحة.

أن كل مثال فً لاعدة فٌما سبك  ومنها: إثبات المٌاس؛ لموله تعالى: }مثل... كمثل...{ ؛ ولد ذكرنا - 2
 المرآن سواء كان تمثٌلٌاً، أو إفرادٌاً، فهو دلٌل على ثبوت المٌاس.

ومنها: أنه ٌحسن فً التعلٌم أن ٌبٌن المعمول بالمحسوس؛ لموله تعالى: } كمثل جنة بربوة {؛ وهذا  - 4
 من الببلؼة؛ ألنه ٌمرب المعمول إلى أذهان الناس.

 ن أراد أن ٌنشا بستاناً؛ لموله تعالى: } كمثل جنة بربوة {.ومنها: اختٌار المكان األنفع لم - ٓٔ
ومنها: بركة آثار المطر؛ لموله تعالى: } فآتت أكلها ضعفٌن {؛ ولهذا وصؾ هللا المطر بؤنه مبارن  - ٔٔ

 [ اآلٌتٌن.4فً لوله تعالى: }ونزلنا من السماء ماًء مباركاً فؤنبتنا به جنات وحب الحصٌد{ ]ق~: 
أنه إذا كان مكان البستان طٌباً فإنه ٌكفً فٌه الماء الملٌل؛ لموله تعالى: } فإن لم ٌصبها وابل ومنها:  - ٕٔ
 فطل {.
 ومنها: إثبات علم هللا، وعمومه؛ لموله تعالى: } بما تعملون بصٌر {. - ٖٔ
 ومنها: التحذٌر من مخالفة هللا عز وجل؛ لكونه عالماً بما نعمل. - ٗٔ

 المرآن
اِت ُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوأَْلنَاٍب تَْجِرع ِمْن تَْحتَِها اِْلَْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمْن ُكّلِ الثََّمرَ }أَيََودُّ أَحَ 

 ُ يَّةٌ ُضعَفَاُء فَؤََصابََها إِْلَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرلَْت َكَذِلَن يُبَيُِّن َّللاَّ لَُكُم اْْليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن  َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُّرِ
 [ٕٙٙ({ ]البمرة : ٕٙٙ)

 التفسٌر:
أٌرؼب الواحد منكم أن ٌكون له بستان فٌه النخٌل واألعناب، تجري من تحت أشجاِره المٌاه العذبة، وله 

صؽار فً حاجة  فٌه من كل ألوان الثمرات، ولد بلػ الِكبَر، وال ٌستطٌع أن ٌؽرس مثل هذا الؽرس، وله أوالد
إلى هذا البستان وفً هذه الحالة هبَّت علٌه رٌح شدٌدة، فٌها نار محرلة فؤحرلته؛ وهكذا حال ؼٌر المخلصٌن 
فً نفماتهم، ٌؤتون ٌوم المٌامة وال حسنة لهم. وبمثل هذا البٌان ٌبٌِّن هللا لكم ما ٌنفعكم؛ كً تتؤملوا، فتخلصوا 

 نفماتكم هلل.
 هذا المثل أربعة ألوال: ذكر أهل العلم فً معنى

، (ٕ)، وابن عباس(ٔ)المول األول: أنه مثل لمن أحسن العمل ثم انعكس سٌرته. وهو لول عمر بن الخطاب
 .(ٗ)نحو ذلن، واختاره جمع من أهل التفسٌر، (ٖ)، وعكرمة(ٕ)، والضحان( ٔ)والربٌع  (ٖ)ولد روي عن لتادة

                                                           
 (.4ٓٙٔصحٌح مسلم) (ٕ)

 ٙٗ٘/٘(:ص45ٓٙ، و)ٗٗ٘/٘( ص:4ٙٓٙ(، وانظر: تفسٌر الطبري)2ٖ٘ٗ(صحٌح البخاري)ٔ)
، وأخرج الطبري فٌما ٙٗ٘/٘(:ص45ٓٙ، و)ٗٗ٘/٘( ص:4ٙٓٙ، وتفسٌر الطبري)ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص552ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)

 .ٕٕ٘/ٕ(:ص55ٕٕ، وابن ابً حاتم)2ٗ٘/٘( ص:ٔٓٔٙ، )ٙٗٗ/٘(:ص42ٓٙ، و)٘ٗ٘-ٗٗ٘/٘( ص:4٘ٓٙو)( 4ٗٓٙمعناه)
 .5ٗ٘/٘(:44ٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
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  .(ٙ)ورجحه الطبري (٘)الرٌاء. لاله السديالمول الثانً: ولٌل: أن اآلٌة مثل آخر لنفمة 
ط فً طاعة هللا لمبلذّ الدنٌا، فٌحصل فً اآلخرة على الحسرة  المول الثالث: ولٌل: هو مثل للمفّرِ

 .(2). لاله مجاهد(5)العظمى
. (4) المول الرابع: ولٌل: أنه مثل لمن عمل عمبل لوجه هللا تعالى من صدلة أو ؼٌرها ثم عمل أعماال تفسده

 وآخرون. (ٖٔ)، والزمخشري(ٕٔ)، والبؽوي(ٔٔ)نحو هذا المعنى، واختاره السعدي (ٓٔ)روي عن ابن زٌد
والمول األول أحسن من أن ٌكون تمثٌبل لمن ٌبطل صدلته بالمّن واألذى والرٌاء، وفصل عنه التصاله 

حاله وظنه وهو بمنا ذكر بعده أٌضا ألن ذلن ال عمل له، وأجٌب بؤن له عمبل ٌجازى علٌه بحسب ظاهر 
ٌكفً للتمثٌل المذكور، وأنت تعلم أن هذا ال ٌدفع أحسنٌة ذلن ال سٌما ولد لاله ترجمان المرآن وارتضاه األمٌر 

 .(ٗٔ) المحدث رضً هللا تعالى عنه
لال ابن عطٌة:" وهذا أبٌن من الذي رجح الطبري، ولٌست هذه اآلٌة بمثل آخر لنفمة الرٌاء، هذا هو 

م، وأما بالمعنى فً ؼٌر هذا السٌاق فتشبه حال كل منافك أو كافر عمل وهو ٌحسب أنه ممتضى سٌاق الكبل
 .(٘ٔ)ٌحسن صنعا، فلما جاء إلى ولت الحاجة لم ٌجد شٌبا"

 .(ٙٔ)[، أي:" أٌحب أحدكم"ٕٙٙلوله تعالى:} أٌَََودُّ أََحُدُكْم{]البمرة:
آخر اآلٌة؛ و )ٌود( أي ٌحب؛ و )الود(  لال ابن عثٌمٌن:" االستفهام هنا بمعنى النفً، كما سٌتبٌن من

 .(5ٔ)خالص المحبة"
 .(2ٔ)[، " ٌعنً بستانًا"ٕٙٙلوله تعالى:} أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ{]البمرة:

 .(2ٔ)ولرأ الحسن :"}له جنات{"
الشًء [،  "أي: فٌها من أنواع النخٌل واألعناب والثمار ٕٙٙلوله تعالى:} ِمْن نَِّخٌٍل َوأَْعنَاٍب{]البمرة:

 .(ٕٓ)الكثٌر"

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص55ٕٓ، وابن أبً حاتم)4ٗ٘/٘(ص:ٕٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓ٘٘/٘(:صٗٓٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص55ٕٗ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 ، وؼٌرهم.4ٙٙ/ٔ.، وابن كثٌر فً تفسٌره: 2ٖ/ٕ( منهم اآللوسً فً: روح المعانً: ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص55ٕ٘، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٗ٘/٘(: 4ٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
فً هذه اآلٌة ، نظٌر  . ولال فً موضع آخر: " وهذا المثل الذي ضربه هللا للمنفمٌن أموالهم رٌاء الناسٗٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري:ٙ)

ٌِْه تَُراٌب فَؤََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا اَل ٌَ  ا َكَسبُوا{".]تفسٌر المثل اآلخر الذي ضربه لهم بموله :}فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَ ٍء ِممَّ ًْ ْمِدُروَن َعلَى َش
 [.ٖٗ٘/ ٘الطبري: 

 .ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص55ٕٔ، وابن ابً حاتم)ٗٗ٘/٘(:ص4ٖٓٙ(و)4ٕٓٙسٌر الطبري)( أنظر: تف2)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 4)
 .4ٗ٘/٘(:صٖٓٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .4ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .2ٖ/ٕ( أنظر: روح المعانً: ٗٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ ( المحرر الوجٌز:٘ٔ)
 .ٔٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٔ)
 .ٔٗ٘/٘(تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕٓ)
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وخص النخٌل واألعناب بالذكر لشرفهما وفضلهما على سابر الشجر"
ولال السعدي: " وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما، لكونهما ؼذاء ولوتا وفاكهة 

 .(ٕ)وحلوى"
أنه أكرم ما ٌنبت ، لكونه مشبها لال الراؼب:" النخٌل : سمً بذلن ألنه منخول األشجار وصفوها وذان 

 .(ٖ)بالحٌوانات فً االحتٌاج ، األنثى منها إلى الفحل فً التلمٌح وأنه إذا لطع رأسه لم ٌثمر بعده"
 .(ٗ)[، "أي: تمر األنهار من تحت أشجارها"ٕٙٙلوله تعالى: }تَْجِري ِمن تَْحتَِها األنهار{]البمرة:

 .(٘)الجارٌة التً تسمٌها من ؼٌر مإنة"لال السعدي:" وتلن الجنة فٌها األنهار 
لال ابن عثٌمٌن:" وظاهر كلمة }أنهار{ أن الماء عذب، وجمع }األنهار{ باعتبار تفرلها فً الجنة، 
وانتشارها فً نواحٌها؛ إذاً ٌعتبر هذا البستان كامبلً من كل النواحً: نخٌل، وأعناب، ومٌاه، وثمرات؛ وهو 

 .(ٙ)هذا هو المشهد األول من اآلٌة" -واألؼصان، والزروع، وؼٌر ذلن أٌضاً جنة كثٌرة األشجار، 
[، "أي: ٌنبت له فٌها جمٌع الثمار ومن كل زوج ٕٙٙلوله تعالى: }لَهُ فٌَِها ِمن ُكّلِ الثمرات{]البمرة: 

 .(5)بهٌج"
ة إال وهً أخرج ابن ابً حاتم بسنده" عن عكرمة، لوله: }فٌها من كل الثمرات{، فما فً الدنٌا من شجر

 .(2)فً الجنة، حتى الحنظل"
لال الزمخشري: " فإن للت : كٌؾ لال )َجنَّةٌ ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعناٍب( ثم لال : )لَهُ فٌِها ِمْن ُكّلِ الثََّمراِت(، للت 

وإن كانت  -: النخٌل واألعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع ، خصهما بالذكر ، وجعل الجنة منهما 
ً لهما على ؼٌرهما ، ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. وٌجوز أن ٌرٌد  -ة على سابر األشجار محتوٌ تؽلٌبا

ٌِْن ِمْن أَْعناٍب َوَحفَْفناُهما  بالثمرات المنافع التً كانت تحصل له فٌها كموله : }َوكاَن لَهُ ثََمٌر{ بعد لوله : }َجنَّتَ
بِنَْخٍل{"

(4). 
 .(ٓٔ)[، أي:" أصابته الشٌخوخة فضعؾ عن الكسب"ٕٙٙالكبر{]البمرة:لوله تعالى: }َوأََصابَهُ 

 .(ٔٔ)لال السعدي:"ثم إنه أصابه الكبر فضعؾ عن العمل وزاد حرصه"
 .(ٕٔ)لال اآللوسً:" أي: أثر فٌه علو السن والشٌخوخة وهو أبلػ من كبر"

 .(ٖٔ)مٌام علٌها"لال ابن عثٌمٌن: " أي: أصاب صاحب الجنة الِكبَر، فعجز عن تصرٌفها، وال
 : (ٗٔ)لال الراؼب: " }َوأََصابَهُ الكبر{، تنبٌه على معنى التؤثٌر والنكاٌة فٌه ، كمول الشاعر

                                                           
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .4٘٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔالتفاسٌر: (صفوة ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص55ٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الكشاؾ: 4)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .5ٖ/ٕ( روح المعانً: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب: ٙٗٔ/ٕ، وؼرٌب أبً عبٌد: ٙٗ( الشاعر هو عمرو بن لمٌبة، انظر: دٌوانه: ٗٔ)

 وعجز البٌت: فكٌؾ بمن ٌرمً ولٌس برامً
 .بنات الدهر: أحداثه، خطوبه ومصاببه. لٌس برام: لٌس من شؤنه أن ٌرمً، عاجز عن الرماٌةو
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 .(ٔ)رمتنً بنات الدهر من حٌث ال أرى"
ٌَّةٌ ُضعَفَآُء{]البمرة:  .(ٕ)[، أي:"وله أوالد صؽار ال ٌمدرون على الكسب"ٕٙٙلوله تعالى:}َولَهُ ذُّرِ

 .(ٖ)ٌعنً" أوالد صؽار ضعاؾ عجزة"لال البؽوي: 
إما لصؽرهم، أو  -لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً صؽاراً، أو عاجزٌن؛ فاألب كبٌر؛ والذرٌة ضعفاء 

 .(ٗ)عجزهم"
 .(٘)لال الطبري: " صؽاٌر أطفال"

 .(ٙ)لال اآللوسً: " وترن التعبٌر بصؽار مع ممابلة الكبر، ألنه أنسب كما ال ٌخفى"
 .(5)ل أن ٌراد بضعفاء : محاوٌج"لال أبو حٌان:" وٌحتم

 .(2)"وعن ابن عباس: "}وله ذرٌة ضعفاء{، لال: مثل ضرب
[، "أي أصاب تلن الحدٌمة رٌح عاصفة ٕٙٙلوله تعالى: }فَؤََصابََهآ إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر فاحترلت{]البمرة:

 .(4)شدٌدة معها نار فؤحرلت الثمار واألشجار"
بالفاء فً لوله : فؤصابها إعصار ، دلٌل على أنها حٌن أزهت وحسنت لال أبو حٌان:" وفً العطؾ 

 .(ٓٔ)لبلنتفاع بها أعمبها اإلعصار.. ولد فسر أنها هلكت بالصاعمة"
، ومنه (ٔٔ)تهب من األرض إلى السماء كالعمود، تجمع )أعاصٌر( ،و)اإلعصار(: رٌح عاصؾ شدٌدة

 :  (ٕٔ)ٌزٌد بن مفرغ الحمٌري
                                                           

 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 . ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٖ/ٕ( روح المعانً: ٙ)
 .5ٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص555ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 4)
 .2ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
، معانً المرآن للزجاج: ٖٖٗ/ٗ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 5٘ٓ/ٕ، الصحاح للجوهري: ٘ٔ/ٕذٌب اللؽة لؤلزهري: ( انظر: تهٔٔ)

أ، البسٌط للواحدي: 2ٖٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 4ٕٗ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 45، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 4ٖٗ/ٔ
 .ٖٖٔ/ٔوتفسٌر الكشاؾ: ، ٔ٘٘/٘أ، جامع البٌان للطبري: ٓٙٔ/ٔ
 .52ٔ/  5ٔ، واألؼانً  52ٔ/  ٙ( أنظر: تارٌخ الطبري ٕٔ)

وتعلٌك  4ٖٕ:  ٗالبٌت ضمن أبٌات ثبلثة لالها ابن مفرغ فً خبره مع بن زٌاد ، حٌن هجاه ، وهجا معاوٌة بن أبً سفٌان )وانظر ما سلؾ 
ٌسجٌر بهم ، فما كان منهم إال الوعد ، ثم أتً المنذر بن الجارود )من  ( وفارق عباًدا ممببًل إلى البصرة ، فطاؾ بؤشرافها من لرٌشٕ: 

عر إلى عبد المٌس( فؤجاره وأدخله داره ، ووشى الوشاة به إلى عبٌد هللا بن زٌادة أنه دار المنذر . وكان المنذر فً مجلس عبٌد هللا ، فلم ٌش
ٌر ، لد أجرته! فمال : ٌا منذر ، واله ٌمدحنن وأبان وٌهجونً أنا وأبً ، ثم بابن مفرغ لد ألٌم على رأسه ، فمام المنذر فمال : أٌها األم

 تجٌره على ! فؤمر به فسمى دواء وحمل على حمار ٌطاؾ به وهو ٌسلح فً ثٌابه من جراء الدواء ، فمال عندبذ لعبٌد هللا بن زٌاد : 
 الِعَظاِم البَواِلىٌَْؽِسُل الَماُء َما َصنَْعَت َولَوِلً ... راَِسٌخ ِمْنَن فًِ 

 ثم هجا المنذر بن الجارود فمال : 
ٌْس أَْهَل الُمَشمَّرِ  ًٌْشا أَْن أَُجاِوَر فٌِهُم ... َوَجاوْرُت عبَد المَ  تََرْكُت لَُر
 ناٌس أََجاُرونَا فََكاَن ِجَواُرُهْم ... أََعاِصٌَر ِمْن فَْسِو الِعَراِق المبَذَّرِ 

رِ  فَؤَْصبََح َجاِري ِمْن َجِذٌمةَ  ٌُْر الُمَشّمِ  نَابًما ... وال ٌمنَُع الِجٌَراَن َؼ
ولوله : " من فسو العراق " ، وذلن أن عبد المٌس ونبً حنٌفة وؼٌرهم من أهل البحرٌن وما جاورها ، كانوا ٌعٌرون بالفسو ، ألن ببلدهم 

، وهو اإلسراؾ فً المال وتشتٌه وتفرٌمه . وهذه صفة لد  ببلد نخل فٌؤكلونه ، وٌحدث فً أجوافهم الرٌاح والمرالٌر . والمبذر : من التبذٌر
 انتزعها ابن مفرغ أحسن انتزاع فً هذا الموضع ، فجعلت سخرتته بالمنذر بن الجارود ، ألذع ما تكون ، مع روعة لوله : " أعاصٌر " !!

بَاِب!!لد جاء األخطل بعد ذلن فهجا ابنه أًٌضا مالن بن المنذر بن الجارود ، فمال له : َوعَ  ٌِْس ُمْصفٌَر ِلَحاَها ... َكؤَنَّ فَُساَءَها لَِطُع الضَّ  ْبُد المَ
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 أََجاُرونَا فََكاَن ِجواُرُهْم       أََعاِصٌَر ِمْن فَْسِو الِعَراِق الُمبَذَّرِ أُنَاٌس 
 وفً سبب تسمٌتها باإلعصار لوالن:

 . (ٔ)األول: لال المهدوي: " لٌل لها إِْعصاٌر، ألنها تلتؾ كالثوب إذا عصر"
 . (ٕ)لال ابن عطٌة: "وهذا ضعٌؾ"

 .(ٖ)هد المحسوس ، فإنه ٌصعد عمودا ملتفا"لال المرطبً: "بل هو صحٌح ، ألنه المشا
والثانً: ولٌل : "إنما لٌل للرٌح إعصار ، ألنه ٌعصر السحاب، والسحاب معصرات إما ألنها حوامل 
فهً كالمعصر من النساء. وإما ألنها تنعصر بالرٌاح. وحكى ابن سٌده : إن المعصرات فسرها لوم بالرٌاح ال 

 .(ٗ)بالسحاب"
 : (٘)[، لولٌنٕٙٙفً تفسٌر }فَؤََصابََهآ إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر فاحترلت{]البمرة:وذكر أهل العلم 

 .(ٓٔ)ظن ومجاهد(4)، والربٌع(2)والسدي (5)، ولتادة(ٙ)أحدهما: أنها: رٌح فٌها سموم شدٌدةٌ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)والضحان (ٔٔ)والثانً: هً رٌح فٌها برد شدٌد. لاله الحسن

 .(ٖٔ)أظهر؛ لموله تعالى:}فٌِِه نَار{لال ابن حجر:" واألول 
 [، فٌه لوالن:ٕٙٙفاحترلت{]البمرة:ولوله تعالى:}

 .(ٗٔ)األول: "فذهبت أحوج ما كان إلٌها". لاله الحسن
 .(٘ٔ)الثانً: " فاحترق بستانه". لاله ابن عباس

 ، ٌبٌّن هللا لكم آٌاته.(ٙٔ)البٌان"[، "أي: ِمثل ذلن ٕٙٙلوله تعالى: }َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن هللا لَُكُم اآلٌات{]البمرة:
لال أبو حٌان:" أي : مثل هذا البٌان تصرؾ األمثال الممربة األشٌاء للذهن ، ٌبٌن لكم العبلمات التً 

 .(2ٔ)"ٌوصل بها إلى اتباع الحك
 .(2ٔ)أخرج ابن أبً حاتم" عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات{، ٌعنً: ما ذكر"

                                                                                                                                                                                             
 ، والتعلٌك هنان. 44ٕ،  42ٕفبلػ منه ما بلػ!! ، وانظر طبمات فحول الشعراء : 

ضحن!". انظر: ] ولبل أن ٌسرد شرح لصة البٌت، لال المحمك: "ولكنى رأٌت شارًحا شرحه على ذلن ، فؤشهد هللا كاد ٌمتلنً من فرط ال
 [.ٔ٘٘/٘حاشٌة الطبري: 

 .ٖٔٗ/ٔ، وانظر: النكت والعٌون:ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٕ)
 .4ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .4ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 وما بعدها. ٕ٘٘/٘(أنظر: تفسٌر الطبري: ٘)
، وابن ابً ٖ٘٘-ٕ٘٘/٘(: صٔٔٔٙ( و)ٓٔٔٙ( و)4ٓٔٙ( و)2ٓٔٙ( و)5ٓٔٙ( و)ٙٓٔٙ( و)٘ٓٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

 .ٕٗ٘/ٕ(:ص52ٕٔ( و)554ٕحاتم)
 .ٖ٘٘/٘(:صٖٔٔٙ( و)ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص52ٕٔ( و)554ٕ، وانظر: ابن ابً حاتم)ٗ٘٘-ٖ٘٘/٘(:صٗٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص52ٕٔ( و و)554ًٕ حاتم). ، وانظر: تفسٌر:ابن ابٗ٘٘/٘(:ص٘ٔٔٙ( أخرجه الطبري)4)
 ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر:ابن ابً حاتم:صٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص52ٕٓ. وابن ابً حاتم)ٗ٘٘/٘(:صٙٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗ٘٘/٘(:ص5ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 . ٕٕٔ/٘ٔ، ورجحه أٌضاً: العٌنً فً عمدة الماري: 5ٖٗ/ٙ( الفتح: ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص52ٕٕ(أخرجه ابن أبً حاتمم)ٗٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص52ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتمم)٘ٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 5ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص52ٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ)
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 .(ٔ)ٌبٌنها هللا، وٌوضحها" -لال ابن عثٌمٌن:" }اآلٌات{ ٌشمل اآلٌات الكونٌة، والشرعٌة 
 :(ٕ)[، ٌحتمل وجهٌنٕٙٙولوله تعالى:} َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن هللاُ لَُكُم اآْلٌَاِت{]البمرة:

 أحدهما : ٌوضح لكم الدالبل .
 والثانً : ٌضرب لكم األمثال .

 َ [، " أي: كً تتفكروا فٌها وتعتبروا بما تضمنته من العبر ٕٙٙفَكَُّروَن{]البمرة:لوله تعالى:} لَعَلَُّكْم تَت
 .(ٖ)وتعلموا بموجبها"

لال الطبري:" لتتفكروا بعمولكم ، فتتدبّروا وتعتبروا بحجج هللا فٌها وتعملوا بما فٌها من أحكامها ، 
 .(ٗ)فتطٌعوا هللا به"

 .(٘)وال تتخذوا من دونً أولٌاء" لال المرطبً:" كً ترجعوا إلى عظمتً وربوبٌتً
لال أبو حٌان" أي : تعلمون أفكاركم فٌما ٌفنى وٌضمحل من الدنٌا ، وفٌما هو باق لكم فً اآلخرة ، 

 .(ٙ)فتزهدون فً الدنٌا ، وترؼبون فً اآلخرة"
 .(5)لال الصابونً:" لكً تتفكروا وتتدبروا بما فٌها من العبر والعظات"

 .(2)إعمال الفكر فٌما ٌراد"« تفكرال»لال ابن عثٌمٌن:" و 
لال ابن عطٌة:" و}لَعَلَُّكْم{، ترّج فً حك البشر، أي إذا تؤمل من ٌبٌن له هذا البٌان رجً له التفكر وكان 

 .(4)أهبل له"
 [، ٌحتمل ثبلثة أوجه:ٕٙٙولوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن{]البمرة:

 . (ٓٔ)إحداها : تعتبرون ، ألن المفكر معتبر
 . (ٔٔ)والثانً : تهتدون ، ألن الهداٌة التَّفَكُّر

 . (ٕٔ)الثالث: تطٌعون، لاله مجاهد"
وروي عن ابن عباس : " }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم تتفكرون{، ٌعنً: فً زوال الدنٌا وفنابها ، 

 .(ٖٔ)وإلبال اآلخرة وبمابها"
تتفكرون{: هذا مثل ضربه هللا فاعملوا عن هللا أمثاله، وروي عن لتادة: }كذلن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم 

 .(ٗٔ)ٌمول: وتلن األمثال نضربها للناس وما ٌعملها إال العالمون"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: بٌان تثبٌت المعانً المعمولة باألمور المحسوسة؛ ألنه ألرب إلى الفهم؛ وجه ذلن أن  - ٔ
 بالصدلة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه سبمت اإلشارة إلٌه.هللا سبحانه وتعالى ضرب مثبلً للماّن 

                                                           
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٖ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .ٗ٘٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .2ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .٘٘٘/٘(:ص2ٔٔٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .٘٘٘/٘(:ص4ٔٔٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص52ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
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 وهو ما ٌسمى بالتمثٌل؟ -ومنها: جواز ضرب المثل بالمول؛ فهل ٌجوز ضرب المثل بالفعل  - ٕ
الجواب: نعم، ٌجوز لكن بشرط أال ٌشتمل على شًء محرم؛ ولنضرب لذلن أمثلة لؤلشٌاء المحرمة فً 

 التمثٌل:
لٌام رجل بدور امرأة، أو لٌام امرأة بدور رجل؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعن المتشبهٌن من أوالً: أن ٌكون فٌه 

 .(ٔ)الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
ثانٌاً: أن ٌتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة، وأبمة المسلمٌن؛ ألن ازدراءهم واحتمارهم محرم؛ 

ً ولد  ال -درهم والمٌام بتمثٌلهم ٌحط من ل سٌما إذا ُعلم من حال الممثِّل أنه فاسك؛ ألن الؽالب إذا كان فاسما
تممص شخصٌة هذا الرجل التَّمً الذي له لدره، وفضله فً األمة، فإن هذا لد ٌحط من لدره بهذا الذي لام 

 بدور فً التمثٌلٌة.
تمثٌل الكلب، أو الحمار؛ ألن هللا لم ٌذكر ثالثاً: أن ٌكون فٌه تملٌد ألصوات الحٌوانات، مثل أن ٌموم بدور 

التشبٌه بالحٌوانات إال فً ممام الذم، كموله تعالى: }مثل الذٌن حملوا التوراة ثم لم ٌحملوها كمثل الحمار{ 
[ ، ولوله: }واتل علٌهم نبؤ الذي آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها فؤتبعه الشٌطان فكان من الؽاوٌن * ولو ٘]الجمعة: 
عناه بها ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ٌلهث...{ شبنا لرف

[ اآلٌتٌن؛ وكذلن السنة لم تؤت بالتشبٌه بالحٌوان إال فً ممام الذم، كمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 5ٙٔ، 5٘ٔ]األعراؾ: 
العابد فً هبته كالكلب ٌمًء »، ولوله: (ٕ)«ٌحمل أسفاراً  الذي ٌتكلم واإلمام ٌخطب ٌوم الجمعة كمثل الحمار»

 .(ٖ)«ثم ٌعود فً لٌبه
رابعاً: أن ٌتضمن تمثٌل َدور الكافر، أو الفاسك؛ بمعنى أن ٌكون أحد المابمٌن بؤدوار هذه التمثٌلٌة ٌمثل 

دهر أنه لام بدور الكافر، َدور الكافر، أو َدور الفاسك؛ ألنه ٌخشى أن ٌإثر ذلن على للبه: أن ٌتذكر ٌوماً من ال
 فٌإثر على للبه، وٌدخل علٌه الشٌطان من هذه الناحٌة؛ لكن لو فعل هل ٌكون كافراً؟

الجواب: ال ٌكون كافراً؛ ألن هذا الرجل ال ٌنسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ٌنسبه إلى 
ألنه لم ٌنسب الطبلق إلى نفسه؛ بل إلى نفسه، كمن لام بتمثٌل رجل طلك زوجته؛ فإن زوجة الممثل ال تطلك؛ 

 ؼٌره.
ولد ظن بعض الناس أنه إذا لام بدور الكافر فإنه ٌكفر، وٌخرج من اإلسبلم، وٌجب علٌه أن ٌجدد 
إسبلمه، واستدل بالمرآن، وكبلم أهل العلم؛ أما المرآن فاستدل بموله تعالى: }ولبن سؤلتهم لٌمولن إنما كنا 

[: ٙ، ٘ٙتستهزإون * ال تعتذروا لد كفرتم بعد إٌمانكم{ ]التوبة:  اته ورسوله كنتمنخوض ونلعب لل أباهلل وآٌ
وهإالء الموم ٌدعون أنهم ٌخوضون، وٌلعبون؛ ٌعنً: على سبٌل التسلٌة لٌمطعوا بها عناء الطرٌك؛ وٌمول 

س جاّداً؛ فالجواب أن فإنه ٌكفر؛ لالوا: وهذا الرجل مازح لٌ -ولو مازحاً  -أهل العلم: إن من أتى بكلمة الكفر 
: فلو لال الرجل (ٗ)«ثبلث ِجّدهن ِجّد وهزلهن جد: النكاح، والطبلق، والرجعة»نمول: إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

                                                           
 .22ٙ٘: المتشبهٌن بالنساء والمتشبهات بالرجال، حدٌث رلم ٔٙ، كتاب اللباس، باب ٔٓ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
، لال الحافظ فً البلوغ: ]رواه أحمد بإسناد ال بؤس؛ وهو ٌفسر حدٌث أبً هرٌرة فً ٖٖٕٓ، حدٌث رلم ٖٕٓ/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)

مرفوعاً: "إذا للت لصاحبن أنصت ٌوم الجمعة واإلمام ٌخطب فمد لؽوت"[، ولال الهٌثمً: )رواه أحمد والبزار والطبرانً فً الصحٌحٌن 
(، ولال أحمد شاكر، فً تخرٌج المسند 25ٔ/ٕالكبٌر؛ وفٌه مجالد بن سعٌد ولد ضعفه الناس ووثمه النسابً فً رواٌة( )مجمع الزوابد 

 : إسناده حسن.ٕٖٙ/ٖ
، 4ٙٓ، وأخرجه مسلم ص24ٕ٘: هبة الرجل المرأته، والمرأة لزوجها، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب الهبة، باب ٕٗٓأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٕٕٙٔ[ ٘] 5ٓٔٗ: تحرٌم الرجوع فً الصدلة بعد المبض...، حدٌث رلم ٕكتاب الهبات، باب 
، كتاب 5ٙ4ٔ؛ وأخرجه الترمذي ص4ٕٗٔحدٌث رلم  : فً الطبلق على الهزل،4، كتاب الطبلق، باب 2ٖٗٔأخرجه أبو داود ص (ٗ)

: ٖٔ، كتاب الطبلق، باب 44ٕ٘، وأخرجه ابن ماجة ص2ٗٔٔ: ما جاء فً الجد والهزل فً الطبلق، حدٌث رلم 4الطبلق واللعان، باب 
: ]حدٌث صحٌح ، كتاب الطبلق، ولال42ٔ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن 4ٖٕٓمن طلك أو نكح أو راجع العباً، = =حدٌث رلم 
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لزوجته: أنت طالك ٌمزح علٌها فإنها تطلك؛ فهل تمولون: إذا لام الممثل بدور رجل طلك امرأته فإنها تطلك 
ألن المازح ٌضٌؾ الفعل إلى نفسه، والممثل ٌضٌفه إلى  ا ٌمول: ال؛ والفرق ظاهر؛امرأته؟ سٌمولون: ال؛ وكلن

ؼٌره؛ ولهذا ال تطلك زوجته لو لام بدور تمثٌل المطلِّك؛ وال ٌكفر لو لام بدوره تمثٌل الكافر؛ لكن أرى أنه ال 
وماً من الدهر ٌمثل دور ٌجوز من ناحٌة أخرى؛ وهً أنه لعله ٌتؤثر للبه فً المستمبل، حٌث ٌتذكر أنه كان ٌ

 الكافر؛ ثم إنه ربما ٌعٌََّر به فٌمال مثبلً: أٌن أبو جهل؟! إذا لام بدوره.
وٌمكن أن نؤتً بدلٌل على جواز التمثٌل؛ وذلن فً لصة الثبلثة من بنً إسرابٌل: األلرع، واألعمى، 

ذكر أمنٌته؛ فؤعطاه هللا سبحانه واألبرص؛ فالملن أتى األبرص، واأللرع، واألعمى، وسؤلهم ماذا ٌرٌدون؛ كل 
ولال  -ٌعنً أبرص فمٌراً  -وتعالى أمنٌته؛ ثم عاد إلٌهم الَملَن مرة أخرى؛ عاد إلى األبرص بصورته، وهٌبته 

؛ (ٔ)«إنً رجل فمٌر، وابن سبٌل لد انمطعت بً الحبال فً سفري؛ فبل ببلغ لً الٌوم إال باهلل ثم بن»له: 
وكذلن بالنسبة لؤللرع، واألعمى؛  -ولٌس بؤبرص  -وأبرص  -وهو لٌس بفمٌر  -فالملَن ٌمثل دور رجل فمٌر 

 فبعض العلماء استدل بهذا الحدٌث على جواز التمثٌل.
فعلٌه نمول إذا كان التمثٌل ال ٌشتمل على شًء محرم من األمثلة التً ذكرناها، أو ؼٌرها، فإنه ال بؤس 

اإلنسان األمر إلى نفسه، فٌؤتً إلٌن ٌمرع الباب؛ تمول: به، ولٌس من الكذب فً شًء؛ ألن الكذب ٌضٌؾ 
ولٌس هو بزٌد؛ فهذا كاذب؛ لكن ٌؤتً إنسان ٌمول: أنا أمثل دور فبلن، وٌعرؾ الناس أنه  -َمن؟ ٌمول: أنا زٌد 

لٌس فبلناً؛ فلٌس بكذب؛ لكنه إذا نسب المول إلى شخص معٌَّن فهذا ٌحتاج إلى ثبوت هذا المول عن هذا 
 فلٌس بكذب. -ال بعٌنه  -لمعٌن؛ أما إذا حكى لصة رجل بوصفه الشخص ا

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى ٌبٌن لعباده اآلٌات الشرعٌة، والكونٌة؛ كلها مبٌنة فً كتابه  - ٖ
 سبحانه وتعالى أتم بٌان.

{؛ فاإلنسان مؤمور  لموله تعالى: } لعلكم تتفكرون ومنها: الحث على التفكر، وأنه ؼاٌة ممصودة؛ - ٗ
بالتفكر فً اآلٌات الكونٌة، والشرعٌة؛ ألن التفكر ٌإدي إلى نتابج طٌبة؛ لكن هذا فٌما ٌمكن الوصول إلٌه 
بالتفكر فٌه؛ أما ما ال ٌمكن الوصول إلٌه بالتفكر فٌه فإن التفكر فٌه ضٌاع ولت، وربما ٌوصل إلى محظور، 

ذا ال ٌجوز؛ ألنن لن تصل إلى نتٌجة؛ ولهذا جاء فً األثر: مثل التفكر فً كٌفٌة صفات هللا عز وجل: ه
؛ ألن هذا أمر ال ٌمكن الوصول إلٌه؛ وؼاٌة ال تمكن (ٕ)«تفكروا فً آٌات هللا وال تفكروا فً ذات هللا»

؛ فبل ٌجوز ألحد أن  [ٖٓٔاإلحاطة بها، كما لال تعالى: }ال تدركه األبصار وهو ٌدرن األبصار{ ]األنعام: 
ً كٌفٌة استواء هللا عز وجل على العرش؛ بل ٌجب الكؾ عنه؛ ألنه سٌإدي إلى نتٌجة سٌبة؛ إما إلى ٌتفكر ف

وال بد؛ وأما التفكر فً معانً أسماء هللا فمطلوب؛ ألن المعنى كما لال  -التكٌٌؾ، أو التمثٌل، أو التعطٌل 
[ : كٌؾ استوى؟ لال: االستواء ٘لما سبل: }الرحمن على العرش استوى{ ]طه:  -رحمه هللا  -اإلمام مالن 

 ؼٌر مجهول، والكٌؾ ؼٌر معمول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة .
 المرآن

                                                                                                                                                                                             
اإلسناد وعبد الرحمن بن حبٌب هذا هو ابن أردن من ثمات المدنٌٌن[، وعمب الذهبً: ]للت: فٌه لٌن[: ولال الحافظ: ]مختلؾ فٌه، لال 

 (.4/ٕ(، ولال األلبانً: حسن )صحٌح أبً داود ٖٕٙ/ٖالنسابً: 
، ٖٗٙٗأبرص وأعمى وألرع فً بنً إسرابٌل، حدٌث رلم : حدٌث ٔ٘، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 2ٖٕ - 2ٕٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

 ..4ٕٙٗ[ ٓٔ] 5ٖٗٔ: الدنٌا سجن المإمن وجنة الكافر، حدٌث رلم ٔ، كتاب الزهد والرلابك، باب 4ٕٔٔ - 4ٔٔٔوأخرجه مسلم ص
بن عمر، ولال: لم ؛ وفً سنده الوازع بن نافع عن سالم عن ا4ٖٔٙحدٌث رلم  ٕٓ٘/ٙأخرجه الطبرانً فً األوسط عن ابن عمر  (ٕ)

([، ولال: ٔ، حاشٌة )ٕٗٗ/ٌٗروه عن سالم إال الوازع بن نافع. أهـ. ولال العرالً فً الوازع بن نافع: مترون ]تخرٌج إحٌاء علوم الدٌن 
 أخرجه أبو نعٌم من حدٌث ابن عباس فً الحلٌة بالمرفوع منه بإسناد ضعٌؾ، ورواه األصبهانً فً الترؼٌب والترهٌب من وجه آخر

 أصح منه. أهـ. المرجع السابك.
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ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اِْلَْرِض َوََل تَ  ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ يَمَّ
َ َؼنِيٌّ َحِميٌد )  [2ٕٙ({ ]البمرة : 2ٕٙتُْنِفمُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْن تُْؽِمُضوا فِيِه َواْللَُموا أَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ٌا من آمنتم بً واتبعتم رسلً أنفموا من الحبلل الطٌب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من األرض، وال 

الفمراء، ولو أُعِطٌتموه لم تؤخذوه إال إذا تؽاضٌتم عما فٌه من رداءة ونمص. تمصدوا الرديء منه لتعطوه 
فكٌؾ ترضون هلل ما ال ترضونه ألنفسكم؟ واعلموا أن هللا الذي رزلكم ؼنً عن صدلاتكم، مستحك للثناء، 

 محمود فً كل حال.
ب نخل فكان الرجل ٌؤتً فً سبب نزول اآلٌة: روي عن البراء أنه لال: "نزلت فٌنا هذه اآلٌة كنا أصحا

من نخله على لدر كثرة نخله وللته فٌعلمه فً المسجد، وكان أهل الصفة لٌس لهم طعام إذا جاع أحدهم أتى 
المنو فضربه فٌسمط من البسر والتمر ما ٌؤكله، وكان أناس ممن ال ٌرؼب فً الخٌر ٌجًء أحدهم بالمنو فٌه 

انكسر فٌعلمه، لال: فنزلت }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمْن َطٌِّبَاِت  الحشؾ ]و[ بالمنو فٌه الشٌص ]و[ بالمنو ولد
ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنهُ تُْنِفمُوَن{" ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوال تٌََمَّ  .(ٔ)َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

 .(ٕ)عنً: ٌا أٌها الذٌن" صدلوا باهلل ورسوله وآي كتابه"[، ٌٕٙٙلوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:
 .(ٖ)لال الزهري: إذا لال هللا: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، منهم"

ٌدل على أهمٌته، والعناٌة به؛ ألن النداء ٌتضمن التنبٌه؛ والتنبٌه  سبك أن للناً بؤن تصدٌر الخطاب بالنداء
 :(ٗ){ ٌفٌد عدة فوابدٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواعلى الشًء دلٌل على االهتمام به، وأن تصدٌره بـ} 

 معناه الحث على لبول ما تخاَطب به؛ ولهذا لال ابن مسعود رضً هللا عنه:« اإلؼراء»أوالً: اإلؼراء؛ و
؛ ولهذا لو (ٔ)«إذا لال هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه»

                                                           
" ولال: "هذا حدٌث حسن ؼرٌب صحٌح"، وكذلن نمله المرطبً 425ٕ" "ٕٗٓ-ٖٕٓ/ ٘( أخرجه الترمذي فً الجامع كتاب "التفسٌر" "ٔ)

وفً  ، إلى ابن ماجه اًٌضا4ٗ، "ولٌس فٌه "صحٌح"! وعزاه السٌوطً فً: اللباب: ٕٖٓ/ ٔ،  ونمل لوله ابن كثٌر:ٕٔٔ/ ٖفً:الجامع:
 ، إلى آخرٌن فانظره.2٘/ ٕ:الدر المنثور:

(،  ولفظه: "نزلت هذه اآلٌة فً األنصار كانوا عند جذاذ النخل من حٌطانها ٌخرجون أفناء من التمر والبسر 2ٕٗ/ٕوالحاكم فً المستدرن:)
 فٌعلمونها على حبل بٌن أسطوانتٌن فً المسجد فٌؤكل منه فمراء المهاجرٌن الحدٌث فنزلت".

" إلى الحاكم ٕٖٓ/ ٔالحاكم بعد ذكره: "هذا حدٌث ؼرٌب صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً، ونسب ابن كثٌر " ولال
 لوله: "صحٌح على شرط البخاري ومسلم ولم ٌخرجاه". 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بزكاة الفطر ، من طرٌك أبً جعفر دمحم بن علً بن الحسٌن عن جابر، لال: ]أمر[ 2ٕٗ-2ٖٕ/ٕوأخرج الحاكم فً المستدرن:
 بصاع من تمر فجاء رجل بتمر رديء فنزلت".

 (.2ٕ-2ٔ(، ورواه الواحدي اًٌضا:)4٘/ ٕولال الحاكم: "صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً. ونمله السٌوطً عنه:) 
فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌجزٌن هذا التمر". فنزلت وأمر النبً صلى هللا وأخرجه الفرٌابً، عن جعفر عن أبٌه مرسبل لم ٌذكر جابر وزاد فٌه 

 .ٖٕٙ/ٔعلٌه وسلم ]الذي ٌخرص التمر[ أن ال ٌجٌزه". أنظر: العجاب فً بٌان األسباب: 
 ه استدركت ما بٌن المعموفٌن.، إلى عبد بن حمٌد فمط ولٌس فٌه: فمال رسول هللا: "ال ٌجزٌن هذا التمر" ومن4٘-2٘/ ٕوعزاه السٌوطً:

وأخرج عبد بن حمٌد والنسابً، من طرٌك أبً أمامة بن سهل:" كان المنافمون ٌتلومون شرار ثمرهم الصدلة فنزلت". أنظر سنن 
 . ٖٗ/٘(: ص4ٕٕٗالنسابً:)

 صلى هللا علٌه ، عن ابن عباس، ولفظه:" ان أصحاب رسول هللإٙ٘/ٕ(:ص54ٕٓ، و)2ٕ٘/ٕ(:ص2ٖٕٓوأخرجه ابن ابً حاتم بسنده)
 وسلم ٌشترون الطعام الرخٌص وٌتصدلون، فؤنزل هللا على نبٌه: ٌا أٌها الذٌن آمنوا أنفموا من طٌبات ما كسبتم".

  
(. وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕٗٔ/ٔ، وأخرجه الثعلبً فً تفسٌره)ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕ(:ص5ٓٙٔوذكره أبو داود مختصرا فً سننه)

ٔ/ٕٖٙ. 
 .٘٘٘/٘بري: ( تفسٌر الطٕ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص525ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٖٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
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نادٌتن بوصفن، وللت: ٌا رجل، ٌا ذكً، ٌا كرٌم. معناه: ٌا من توصؾ بهذا اجعل آثار هذا الشًء بادٌاً 
 علٌن.

إلٌمان؛ كؤنه تعالى لال: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا { إن ثانٌاً: أن امتثال ما جاء فً هذا الخطاب من ممتضٌات ا
 إٌمانكم ٌدعوكم إلى كذا وكذا.

 ثالثاً: أن مخالفته نمص فً اإلٌمان؛ ألنه لو حمك هذا الوصؾ المتثل ما جاء فً الخطاب.
ابتؽاء  لوله تعالى: } أنفموا من طٌبات ما كسبتم {: بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعالى فٌما سبك فضٌلة اإلنفاق

وجهه، وسوء العالبة لمن منَّ بصدلته، أو أنفك رٌاًء، حثَّ على اإلنفاق؛ لكن الفرق بٌن ما هنا، وما سبك: أن 
 ما هنا بٌان للذي ٌنفَك منه؛ وهنان بٌان للذي ٌنَفك علٌه.

الطٌب من المال الذي  أي أنفموا من الحبلل [، "5ٕٙ{]البمرة:أَْنِفمُوا ِمن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُمْ  لوله تعالى:}
 .(ٕ)كسبتموه"

لال الراؼب:" كل ما ٌناله اإلنسان برٌح أو أجرة عمل...وتخصٌص المكتسب دون الموروث ألن اإلنسان 
 .(ٖ)مما ٌكتسبه أضن منه مما ٌرثه ، فإذا الموروث معمول من فحواه"

 .(٘)وروي عن مماتل، نحو ذلن. (ٗ)أخرج ابن ابً حاتم " عن ابن عباس، لوله: }أنفموا{، ٌمول: تصدلوا"
لال ابن عطٌة:" وَكَسْبتُْم معناه كانت لكم فٌه سعاٌة، إما بتعب بدن أو مماولة فً تجارة، والموروث داخل 

 .(ٙ)فً هذا ألن ؼٌر الوارث لد كسبه"
 [، وفٌه أربعة ألاوٌل :5ٕٙواختلؾ فً لوله تعالى:}ِمن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُْم{]البمرة:

ًّ أحدها :   .(4). واختاره ابن كثٌر(2)، والسدي-كّرم هللا وجهه-(5)ٌعنً به الذهب والفضة ، وهو لول عل
 رضً هللا عنها.-(ٔٔ)، ونحوه عن عابشة(ٓٔ)والثانً : ٌعنً التجارة ، لاله مجاهد

. لال ابن عطٌة:" ولول ابن زٌد لٌس بالموي من جهة نسك (ٖٔ).حكً ذلن عن ابن زٌد(ٕٔ)والثالث : الحبلل
 .(ٗٔ)ٌة ال من معناه فً نفسه"اآل

                                                                                                                                                                                             
. وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً نعٌم بن حماد ثنا عبد هللا بن المبارن ثنا مسعر ثنا معن 5ٔ2/ٖ(:ص24ٖٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)

د ... ، ونعٌم بن حماد لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا كثٌراً، ولد تتبع ابن عدي ما وأبو عون أو أحدهما أن رجبلً أتى عبد هللا بن مسعو
، ولم ٌذكر ابن عدي هذا األثر ومعن هو ابن عبد ٕٙ٘ - ٕٔ٘/2أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون بالً حدٌثه مستمٌماً، الكامل البن عدي 

لتهذٌب هو أبو عون الثمفً دمحم بن عبٌد هللا األعور؛ وكبلهما ثمة، لكن الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، ت. التهذٌب، وأبو عون، كما فً ا
هجرٌاً، وعبد هللا  ٓٔٔمعن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة السابعة، وأما أبو عون فإنه مات سنة 

ن لد أدرن ابن مسعود، فٌكون حدٌث معن وأبً عون عن ابن [ ، فٌبعد أن ٌكوٕ٘/ٙ، 2ٕ٘/4هـ، ت. التهذٌب ]ٖٖبن مسعود مات سنة 
 مسعود مرسبلً.

 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص522ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: :ص٘)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٙ٘٘/٘(:صٕٙٔٙالطبري)(أنظر: تفسٌر 5)
 .5٘٘/٘(:صٖٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .45ٙ/ٔ( انظر: تفسٌره: 4)
( 54ٖٕ، وابن أبً حاتم)ٙ٘٘/٘(:ص2ٕٔٙ( و)5ٕٔٙ( و)ٕٗٔٙ( و)ٖٕٔٙ( و)ٕٕٔٙ( و)ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .ٕٙ٘/ٕ(:ص54ٕٗو)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص54ٕٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔلعٌون: ( انظر: النكت وإٔ)
ُموا اْلَخبٌَِث{، أي: الحرام".ٖٔٙ/ٔ( نمل عنه ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)  ، ولفظه: " من حبلل ما كسبتم، لال: ولوله: }َوال تٌََمَّ
 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٗٔ)
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 . (ٔ)والرابع : من جٌد ما كسبتم، أي: أطٌب األموال وأنفسه. لاله ابن عباس
 ًّ  .-كّرم هللا وجهه-(ٕ)والخامس: ولٌل: }من طٌبات ما كسبتم{، ٌعنً: المؽزل. روي ذلن عن عل

 .(ٖ)السادس: أنه ٌمصد به الحض على اإلنفاق. لاله ابن عطٌة
 .(ٗ)هو لول ابن عباس، وٌسنده سبب النزول. وهو لول الجمهور -أعلموهللا -والراجح

َن األَْرِض{]البمرة: آ أَْخَرْجنَا لَُكم ِمّ [، أي:" ومن الثمار والزروع التً أنبتها لهم من 5ٕٙلوله تعالى:}َوِممَّ
 .(٘)األرض"

 .(ٙ)لال الماوردي: " من الزرع والثمار"
ومن »طوؾ على } ما { فً لوله تعالى: } ما كسبتم {؛ ٌعنً: لال بعضهم: إنه مع لال ابن عثٌمٌن:"

؛ ولكن الصحٌح الذي ٌظهر أنه معطوؾ على لوله تعالى: } طٌبات {؛ «طٌبات ما أخرجنا لكم من األرض
؛ ألن ما أخرج هللا لنا من األرض «أنفموا من طٌبات ما كسبتم، وأنفموا مما أخرجنا لكم من األرض»ٌعنً: 

 .(5)[ "4ٕا، كما لال تعالى: } هو الذي خلك لكم ما فً األرض جمٌعاً { ]البمرة: كله طٌب ملن لن
َن األَْرِض{]البمرة: آ أَْخَرْجنَا لَُكم ِمّ  [، على ألوال:5ٕٙولد اختلؾ فً لوله تعالى:}َوِممَّ

 .(4). وٌدل علٌه حدٌث حجاج(2)األول: لٌل: النخل. حكً ذلن عن مجاهد
، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، وروي نحوه عن مماتل(ٓٔ)والثمار. وهو أحد لولً مجاهدالثانً: ولٌل: النبت 

 .-كّرم هللا وجهه
 : (ٗٔ) واختلؾ المتؤولون هل المراد بهذا )اإلنفاق(، على ثبلثة ألوال

 .(ٔ)، ودمحم بن سٌرٌن-كّرم هللا وجهه-(ٙٔ)، وعلً(٘ٔ)أحدهما : هً الزكاة المفروضة. لاله عبٌدة السلمانً

                                                           
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص524ٕ، وابن ابً حاتم)5٘٘-ٙ٘٘/٘(:ص4ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص54ًٕٔ حاتم)( أخرجه ابن ابٕ)
فموا مما ( لال ابن عطٌة:" ولوله:} ِمْن َطٌِّباِت ما َكَسْبتُْم{، ٌحتمل أن ال ٌمصد به ال الجٌد وال الحبلل، لكن ٌكون المعنى كؤنه لال: أنٖ)

تمول: أطعمت فبلنا من  كسبتم، فهو حض على اإلنفاق فمط. ثم دخل ذكر الطٌب تبٌٌنا لصفة حسنة فً المكسوب عاما وتعدٌدا للنعمة كما
 مشبع الخبز وسمٌته من مروي الماء، والطٌب على هذا الوجه ٌعم الجود والحل، وٌإٌد هذا االحتمال أن عبد هللا بن مؽفل لال: لٌس فً مال

مإمن :" : لٌس فً مال الٙ٘٘/٘(:صٕ٘ٔٙ[. ولفظ عبدهللا بن معمل فً رواٌة الطبري)ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٔالمإمن خبٌث".]المحرر الوجٌز: 
 من خبٌث ، ولكن ال تٌمموا الخبٌث منه تنفمون".

 : "كسب المسلم ال ٌكون خبٌثا".5ٕ٘/ٕ(:ص544ٕوفً رواٌة ابن أبً حاتم)
 .ٖٔٙ/ٔ( حكً لول الجمهور ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .45ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .4ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .5٘٘/٘(:صٖٖٔٙ( و)ٕٖٔٙ، وأخرجه الطبري)5ٕ٘/ٕ(:ص54ٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
( لال ابن أبً حاتم:" وفً حدٌث حجاج: ثنا به: }ومما أخرجنا لكم من األرض{: من النخل كانوا ٌتصدلون بحشفه وشراره فنهوا عن 4)

 [.5ٕ٘/ٕذلن، فؤمروا أن ٌتصدلوا بطٌبه".] تفسٌر ابن أبً حتم:
(: ولفظه:"الثمار". والفرق بٌن النبت 5٘٘/٘(:صٖٗٔٙ، وأخرج عنه الطبري)5ٕ٘/ٕ(:ص54ٖ٘: تفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظرٓٔ)

ونحوه، والثمار فاكهة الشجر، وثمار األرض خٌراتها. ]أنظر: المعجم الوجٌز: )نبت(:  شجر من ما أخرجته األرضوالثمر. أن )النبات(: 
 [.44٘ص

 .5ٕ٘/ٕ(:ص54ٕٙحاتم)( أخرجه ابن ابً ٔٔ)
 . ولفظه:" هذا فً التمر والحب".2٘٘/٘(:صٖ٘ٔٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .5٘٘/٘(:صٖٔٔٙ(الطبري)ٖٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
. ولفظه: " هذا فً الزكاة المفروضة، وال بؤس أن ٌتصدق بالتمرة. والدرهم الزٌؾ 2ٕ٘-5ٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)

 .4ٙ٘/٘(:سٗٙٔٙ( و)ٖٙٔٙمن التمرة".  لال ابن أبً حاتم: "وروي عن عبٌدة بخبلؾ هذا"، وأخرجه الطبري فً تفسٌره) خٌر
 ، ولفظه: " ٌعنً من الحب والثمر وكل شًء علٌه زكاة".5٘٘/٘(:صٖٔٔٙ(أخرجه الطبري)ٙٔ)



ٖ٘ٙ 

 

 .(ٖ). واختاره ابن كثٌر(ٕ)ثانً : هً فً التطوع ، لاله بعض المتكلمٌنوال
 .(ٗ)والثالث: أنها " عام فً الواجب والتطوع"

لال ابن عطٌة: " نهى الناس عن إنفاق الرديء فٌها بدل الجٌد، وأما التطوع فكما للمرء أن ٌتطوع بملٌل 
تمرة، فاألمر على هذا المول للوجوب، والظاهر  فكذلن له أن ٌتطوع بنازل فً المدر، ودرهم زابؾ خٌر من

من لول البراء بن عازب والحسن بن أبً الحسن ولتادة، أن اآلٌة فً التطوع.. واألمر على هذا المول على 
الندب، وكذلن ندبوا إلى أن ال ٌتطوعوا إال بجٌد مختار، واآلٌة تعم الوجهٌن، لكن صاحب الزكاة ٌتلماها على 

 .(٘)تطوع ٌتلماها على الندب"الوجوب وصاحب ال
ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنهُ تُنِفمُوَن{]البمرة: [، " أي وال تمصدوا الرديء الخسٌس فتتصدلوا 5ٕٙلوله تعالى: }َوالَ تٌََمَّ

 .(ٙ)منه"
لال الطبري: " وال تعمدوا ، وال تمصدوا.. ولد ذكر أن ذلن فً لراءة عبد هللا : }وال تإموا{ من )أممت(، 

 .(5))ٌممت(، والمعنى واحد وإن اختلفت األلفاظ"وهذه من 
وروى البزي عن ابن كثٌر تشدٌد التاء فً أحد وثبلثٌن موضعا أولها هذا الحرؾ، ولرأ الزهري ومسلم  

بن جندب }وال تٌّمموا{ بضم التاء وكسر المٌم، وهذا على لؽة من لال: ٌممت الشًء بمعنى لصدته، وفً 
مته، وحكى أبو عمرو أن ابن اللفظ لؽات، منها أممت الشًء خفٌفة المٌم األولى وأممته بشدها وٌممته وتٌم

 .(2)مسعود لرأ }وال تإمموا{ بهمزة بعد التاء، وهذه على لؽة من لال أممت مثملة المٌم
ُموا  لال الراؼب: " وأصل التٌمم لصد الٌم أي لجة البحر ، ثم صار فً التعارؾ المصد نحو ، }فَتٌََمَّ

ل الخلٌل : أممته : لصدته من أمامه، وٌممته : لصدته من َصِعًٌدا َطٌِّبًا{ ، وٌممته وأممته ، لٌل هما واحد، ولا
 : (ٓٔ)، ومنه لول مٌمون بن لٌس األعشى(4)أي جهة كان"

 تٌممت لٌسا وكم دونه         من األرض من مهمه ذي شزن
 :(ٔٔ)ولول امرئ المٌس

 تٌّممت العٌن التً عند ضارج       ٌفًء علٌها الّظّل عرمضها طام
: تؤخذونه ألنفسكم بمن لكم علٌه حك، فبل تنفموا ما ال تؤخذون ألنفسكم، -وَّللاَّ أعلم  -لال الشافعً: ٌعنً 

وعندكم طٌب.. فحرام على من علٌه صدلة أن ٌعطً صدلة من  -وَّللاَّ أعلم -ٌعنً: ال تعطوا مما خبث علٌكم 
 .(ٕٔ)شرها"
ْمتُه إذا تعمدته من أي لال الماوردي: "التٌمم : التعمد ، لال الخلٌل : تمول أََمْمتُه إذا   لصدت أََماَمه ، وٌَمَّ

 .(ٖٔ)جهة كان ، ولال ؼٌره : هما سواء ، والخبٌث : الرديء من كل شًء"
                                                                                                                                                                                             

 .ٖٔٙ/ٔ،  ونمله ابن عطٌة فً  المحرر الوجٌز: 5ٓ٘/٘(: صٙٙٔٙ(أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .45ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2٘٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٖٙ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 4)
وهو من لصٌدته التً أثنى فٌها على لٌس بن معد ٌكرب الكندي ، وهً أول كلمة لالها له، وامهمه : الفبلة الممفرة ،  ٙٔ(دٌوانه : ٓٔ)

 ، ال ماء بها وال أنٌس ، والشزن والشزونة : الؽلظ من األرض .
 ، وضارج: اسم موضع، والعرمض: الطحلب.4ٙٗ/٘، واللسان)عرمض(، والبحر:5ٙٗ( ملحك دٌوانه: ٔٔ)
 .5ٕٗ-ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر الشافعً: ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٖٔ)
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. وروي عن مماتل بن حٌان، (ٔ)روي "عن البراء بن عازب، فً لوله: }وال تٌمموا{ ٌمول: ال تعمدوا"
 .(ٕ)نحو ذلن"

 والن :[، هنا ل5ٕٙوفً تفسٌر } اْلَخبٌَِث{]البمرة: 
 ، ٍ ًّ أحدهما : أنهم كانوا ٌؤتون بالحشؾ فٌدخلونه فً تمر الصدلة ، فنزلت هذه اآلٌة ، وهو لول عل

 .(ٖ)والبراء بن عازب
 (٘)، وروي عن عبٌدة(ٗ)والثانً: ولٌل: الحشؾ والدرهم الزٌؾ، وما ال خٌر فٌه. لاله عبدهللا بن معمل

 نحو ذلن.
 .(ٙ)له ابن زٌد والثالث : أن الخبٌث هو الحرام ، لا

ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنهُ{ ولم ٌمل : )وال تنفموا الخبٌث( مع أن اللفظ كان  لال الراؼب:" إن لٌل : لم لال : }َواَل تٌََمَّ
 أوجز ؟

لٌل : ألن المبٌح من اإلنسان أن ٌمصد الخبٌث أي الرديء من جملة ما فً ٌده فٌخصه باإلنفاق فً سبٌل 
 .(5)لمن لٌس له ؼٌر ذلن ، أو لمن ال ٌمصده خصوصا فؽٌر مذموما" هللا ، فؤما إنفاق الرديء

[، أي: "لو أعطٌتموه ما أخذتموه"، إِال إِذا 5ٕٙلوله تعالى:}َولَْستُم بِآِخِذٌِه إاِلَّ أَن تُْؽِمُضواْ فٌِِه{]البمرة:
 .(2)تساهلتم وأؼمضتم البصر"

تجافوا فً أخذكم إٌاه عن بعض الواجب لكم من لال الطبري:" ولستم بآخذي الخبٌث فً حمولكم، إال أن ت
 .(4)حمكم ، فترخصوا فٌه ألنفسكم"

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر: فاهلل أؼنى عنه منكم ، فبل تجعلوا هلل ما تكرهون"
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة:" كؤن هذا المعنى عتاب للناس وتمرٌع.. أي فبل تفعلوا مع هللا ما ال ترضونه ألنفسكم"

 .(ٕٔ)واإلؼماض والتؽمٌض ؼض البصر وٌستعمل فً الترخص كاإلؼضاء"لال الراؼب: " 
 [، فٌه أربعة تؤوٌبلت :5ٕٙلوله تعالى:}َولَْستُم بِآِخِذٌِه إاِلَّ أَن تُْؽِمُضواْ فٌِِه{]البمرة:

، ٌعنً: " ولستم بآخذي الرديء من ؼرمابكم فً واجب حمولكم لبلهم ، إال (ٖٔ)أحدها : إال أن تتساهلوا
، (ٔ)، وابن عباس(ٙٔ)، والبراء بن عازب(٘ٔ). وهو لول عبٌدة(ٗٔ)منكم لهم فً الواجب لكم علٌهم" إؼماض
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)، والربٌع(ٕ)ومجاهد

                                                           
 .5ٕ٘/ٕ(:ص545ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: صٕ)
 .5ٕ٘/ٕ(:ص542ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .5ٕ٘/ٕ(:ص544ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٖٔٙ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .45ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
أؼمض عٌنٌه لببل ٌرى ذلن ثم كثر ذلن حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فً البٌع ( لال الرازي: " وذلن ألن اإلنسان إذا رأى ما ٌكره ٖٔ)

 .[.55/٘وؼٌره إؼماضا".]مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٗٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٓ٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٔ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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والثانً : إال أن تحطوا فً الثمن، أي "لو وجدتموه فً السوق ٌباع ، ما أخذتموه حتى ٌهضم لكم من 
 رضً هللا عنه. (2)، وعلً بن أبً طالب(5)، وروي نحوه عن لتادة(ٙ)، لاله الحسن(٘)ثمنه"

 .(4)لال ابن عطٌة: وهذان الموالن ٌشبهان كون اآلٌة فً الزكاة الواجبة"
 . (ٓٔ)والثالث : إال بوكس، فكٌؾ تعطونه فً الصدلة لاله الزجاج

وٌسنده لول  (ٔٔ)والرابع : إال أن ترخصوا ألنفسكم فٌه وتتجّوزوا، لاله السدي ، و عبدهللا بن معمل
ِرّماح، كما سٌؤتً  .(ٕٔ)الّطِ

، ٌعنً: " ولستم بآخذي هذا الرديء الخبٌث لو أهدي لكم ، إال أن تؽمضوا فٌه (ٖٔ)الخامس: على استحٌاء
 .(٘ٔ). لاله البراء بن عازب"(ٗٔ)فتؤخذوه وأنتم له كارهون ، على استحٌاء منكم ممن أهداه لكم"

 .(ٙٔ)ة فً التطوع"لال ابن عطٌة: " وهذا ٌشبه كون اآلٌ
السادس: ولال آخرون : معنى ذلن : ولستم بآخذي الحرام إال أن تؽمضوا على ما فٌه من اإلثم علٌكم فً 

 .(5ٔ) أخذه. لاله ابن زٌد
. روي ذلن عن ابم (2ٔ)السابع: ولٌل: "ولستم بآخذي هذا الرديء من حمكم إال أن تؽمضوا من حمكم"

 .(4ٔ)معمل
إخراج الجٌد من األموال الطٌب، وأما فً الصدلة، فمكروه أن ٌعطً فٌها إال األجود والراجح أن هللا أمر 

من المال واألطٌب. ولال الطبري" والصدلة لربان المإمن فلست أحرم علٌه أن ٌعطً فٌها ؼٌر الجٌد ، ألن 
عطٌه لربة إلى ما دون الجٌد ربما كان أعم نفعا لكثرته، أو لعظم خطره وأحسن مولعا من المسكٌن ، وممن أ

 .(ٕٓ)هللا عز وجل من الجٌد ، لملته أو لصؽر خطره وللة جدوى نفعه على من أعطٌه"
 :(ٕٔ)[، على وجوه5ٕٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} تُْؽِمُضوا{]البمرة:

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٙ٘/٘(:صٗ٘ٔٙ( و)ٕ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٖ٘ٔٙتفسٌر الطبري) (أنظر:ٕ)
 .ٗٙ٘/٘(:ص٘٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٙ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٙ٘/٘(:ص5٘ٔٙ، والطبري)4ٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٙٙ٘/٘(:ص2٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٖٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .4ٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 (: 2ٙ( وهو لوله)دٌوانه: ٕٔ)

 لم ٌفتنا بالوتر لوم وللضٌـ       م رجال ٌرضون باإلؼماض
ٌمول لو أهدي إلٌكم مثل هذه األشٌاء لما أخذتموها إال . لال: "، فموله }ولستم بآخذٌه إال أن تؽمضوا فٌه{ ٘٘/5( أنظر: مفاتبح الؽٌب: ٖٔ)

 على استحٌاء وإؼماض، فكٌؾ ترضون لً ما ال ترضونه ألنفسكم".
 .ٙٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٙٙ٘/٘(:ص4٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( المرحرر الوجٌز: ٙٔ)
آخذا ذلن الحرام حتى تؽمض على ما فٌه من اإلثم لال : وفً ، ولفظه:" : ٌمول : لست 5ٙ٘/٘(:صٕٙٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)

 .ٖٖٙ/ٔالعرب : أما وهللا لمد أخذه ، ولمد أؼمض على ما فٌه " وهو ٌعلم أنه حرام باطل". ونمله ابن عطٌة فً  المحرر الوجٌز: 
 .5ٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .5ٙ٘/٘(:صٔٙٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .4ٙ٘/٘الطبري: ( تفسٌر ٕٓ)
 .ٖٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
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 . (ٔ)األول: لرأ جمهور الناس }إال أن تؽمضوا{ بضم التاء وسكون الؽٌن وكسر المٌم
 .(ٕ)بفتح التاء وكسر المٌم مخففاالثانً: ولرأ الزهري 

 الثالث: وروي عن الزهري أٌضا: }تؽّمضوا{ بضم التاء وفتح الؽٌن وكسر المٌم مشددة.
 الرابع: وحكى مكً عن الحسن البصري }تؽّمضوا{، مشددة المٌم مفتوحة وبفتح التاء. 

رو معناه: "إال أن ٌؽمض الخامس: ولرأ لتادة بضم التاء وسكون الؽٌن وفتح المٌم مخففا، لال أبو عم
 .(ٖ)لكم"

 وذكر ابن عطٌة فً أصل كلمة } تؽّمضوا{ فً كبلم العرب، وجهٌن:
األول: من لول العرب: أؼمض الرجل فً أمر كذا، إذا تساهل فٌه ورضً ببعض حمه وتجاوز، فمن 

 : (ٗ)ذلن لول الطرماح بن حكٌم
 اض لم ٌفتنا بالوتر لوم وللضٌـ       م رجال ٌرضون باإلؼم

الثانً: وإما أن تنتزع من: تؽمٌض العٌن، ألن الذي ٌرٌد الصبر على مكروه ٌؽمض عنه عٌنٌه، ومنه 
 :(٘)لول الشاعر

 إلى كم وكم أشٌاء منكم ترٌبنً        أؼمض عنها لست عنها بذي عمى
 وهذا كاإلؼضاء عند المكروه.

شار إلٌه مكً، وإما من لول العرب أؼمض لال ابن عطٌة: "ولد ذكر النماش هذا المعنى فً هذه اآلٌة وأ
الرجل إذا أتى ؼامضا من األمر كما تمول: أعمن إذا أتى عمان، وأعرق إذا أتى العراق، وأنجد، وأؼور، إذا 

 .(ٙ)أتى نجدا والؽور الذي هو تهامة، ومنه لول الجارٌة: وإن دسر أؼمض"
ًٌّ َحِمٌدٌ   َ َؼنِ [، " أي أنه سبحانه ؼنً عن نفماتكم حمٌد ٌجازي 5ٕٙ{]البمرة:لوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(5)المحسن أفضل الجزاء"
 .(2)لال البراء: " واعلموا أن هللا ؼنً عن صدلاتكم"

                                                           
( لال ابن عطٌة:" فمراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تؽمٌض العٌن ألن أؼمض بمنزلة ؼمض وعلى أنها بمعنى حتى تؤتوا ٔ)

فً دٌن على لول ؼٌره، وأما ؼامضا من التؤوٌل والنظر فً أخذ ذلن إما لكونه حراما على لول ابن زٌد، وإما لكونه مهدٌا أو مؤخوذا 
لراءة الزهري األولى فمعناها تهضموا سومها من البابع منكم فٌحطكم، لال أبو عمرو معنى لراءتً الزهري حتى تؤخذوا 

 [.ٕٕٙ/ٔبنمصان".]المحرر الوجٌز: 
 [.ٖٖٙ/ٔالمحرر الوجٌز: ( لال ابن عطٌة:" الثانٌة فهذا مذهب أبً عمرو الدانً فٌها. وٌحتمل أن تكون من تؽمٌض العٌن".]ٕ)
. لال ابن عطٌة:" لال ابن جنً: معناها توجدوا لد ؼمضتم فً األمر بتؤولكم أو بتساهلكم وجرٌتم على ٖٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)

 ؼٌر السابك إلى النفوس، وهذا كما تمول: أحمدت الرجل وجدته محمودا إلى ؼٌر ذلن من األمثلة".
 ٌدة مجد فٌها لومه ، ولبله :، من لص 2ٙ(دٌوانه : ٗ)
 إننا معشر شمابلنا الصبر ، ... إذا الخوؾ مال باألحفاض 

 نصر للذلٌل فً ندوة الحً ، ... مرابٌب للثؤي المنهاض
 من ٌرم جمعهم ٌجدهم مر ... اجٌح حماة للعزل األحراض

. مرابٌب : من الرأب ، وهو اإلصبلح ، األحفاض : اإلبل الصؽار الضعاؾ ، وٌعنى الضعاؾ من الناس ، ال ٌصبرون فً حرب 
مصلحون . والثؤى : الفساد . والمنهاض : الذي فسد بعد صبلح فبل ٌرجى إصبلح إال بمشمة . مراجٌح : حلماء ال ٌستخفهم شًء . 

أحد فنجا من  واألحراض : الضعاؾ الذٌن ال ٌماتلون . واإلؼماض : التؽاضً والمساهلة . ٌمول نحن أهل بؤس وسطوة ، فما أصاب منا
 انتمامنا ، ولسنا كؤلوام ٌرضون بالضٌم ، فٌتؽاضون عن إدران تؤثرهم ممن نال منهم . 

، وتفسٌر ٕٖٙ/ ٔ، والمحرر الوجٌز: 24ٕ/ٔ، وتفسٌر الفتح المدٌر: 5٘( لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً العمدة البن رشٌك: ٘)
 .5ٕٖ/ٖالمرطبً: 

 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٔ٘/٘(:ص5ٙٔٙ، والطبري)4ٕ٘/ٕ(:ص2ٓ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
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وأخرج ابن أبن ابً حاتم" عن مماتل بن حٌان، فً لوله: }واعلموا أن هللا ؼنً{: فً سلطانه عما 
 .(ٔ)عندكم"

تعالى على صفة )الؽنى(، أي: ال حاجة به إلى صدلاتكم، فمن تمرب وطلب مثوبة لال ابن عطٌة:" نبه 
 .(ٕ)فلٌفعل ذلن بما له لدر، و}َحِمٌٌد{، معناه: محمود فً كل حال، وهً صفة ذات"

لال ابن كثٌر: فاهلل "وإن أمركم بالصدلات وبالطٌب منها فهو ؼنً عنها ، وما ذان إال لٌساوي الؽنً 
َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمْنُكْم { ]الحج : الفمٌر ، كموله  [ وهو ؼنً عن جمٌع 5ٖ: } لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ

خلمه ، وجمٌع خلمه فمراء إلٌه ، وهو واسع الفضل ال ٌنفد ما لدٌه ، فمن تصدق بصدلة من كسب طٌب ، 
ٌَْر عدٌم فلٌَعلْم أن هللا ؼنً واسع العطاء ، كرٌم جوا د ، سٌجزٌه بها وٌضاعفها له أضعافًا كثٌرة من ٌمرض َؼ

وال ظلوم ، وهو الحمٌد ، أي : المحمود فً جمٌع أفعاله وألواله وشرعه ولدره ، ال إله إال هو ، وال رب 
 .(ٖ)سواه"

ه؛ أن ؼناه عز وجل ِؼنًى ٌحمد علٌ« الؽنً»بعد « الحمٌد»ووجه المناسبة فً ذكر  لال ابن عثٌمٌن:"
بخٌبلً؛ وإنما ٌحمد  بخبلؾ ؼنى المخلوق؛ فمد ٌحمد علٌه، ولد ال ٌحمد؛ فبل ٌحمد المخلوق على ؼناه إذا كان

 .(ٗ)إذا بذله؛ وهللا عز وجل ؼنً حمٌد؛ فهو لم ٌسؤلكم هذا لحاجته إلٌه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم"
 الفوابد:

أٌها الذٌن آمنوا {؛ فإن هذا وصؾ ٌمتضً امتثال من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ٌا  - ٔ
 أمر هللا؛ وهذا ٌدل على فضٌلة اإلٌمان.

ومنها: أن من ممتضى اإلٌمان امتثال أمر هللا، واجتناب نهٌه؛ ووجهه أن هللا تعالى لال: } ٌا أٌها  - ٕ
 ؽواً ال فابدة منه.الذٌن آمنوا أنفموا {؛ فلوال أن لئلٌمان تؤثٌراً لكان تصدٌر األمر بهذا الوصؾ ل

ومنها: وجوب اإلنفاق من طٌبات ما كسبنا؛ لموله تعالى: } أنفموا {؛ واألصل فً األمر الوجوب حتى  - ٖ
 ٌموم دلٌل صارؾ عن الوجوب.

ومنها: وجوب الزكاة فً عروض التجارة؛ لموله تعالى: } ما كسبتم {؛ وال شن أن عروض التجارة  - ٗ
 كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة.

 ومنها: أن المال الحرام ال ٌإمر باإلنفاق منه؛ ألنه خبٌث؛ وهللا تعالى طٌب ال ٌمبل إال طٌباً. - ٘
 فإذا لال لابل: ماذا أصنع به إذا تبت؟

فالجواب أنه ٌرده على صاحبه إن أخذه بؽٌر اختٌاره؛ فإن كان لد مات رده على ورثته؛ فإن لم ٌكن له 
لن تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختٌار صاحبه كالربا، ومهر البؽً، ورثة فعلى بٌت المال؛ فإن تعذر ذ

وحلوان الكاهن، فإنه ال ٌرده علٌه؛ ولكن ٌتصدق به؛ هذا إذا كان حٌن اكتسابه إٌاه عالماً بالتحرٌم؛ أما إن كان 
 [ .5ٕ٘بمرة: جاهبلً فإنه ال ٌجب علٌه أن ٌتصدق به؛ لموله تعالى: }فله ما سلؾ وأمره إلى هللا{ ]ال

ومن فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } أنفموا من طٌبات ما كسبتم {؛ ووجه الداللة: أنه  - ٙ
لو كان اإلنسان مجبراً على عمله لم ٌصح أن ٌوجه إلٌه األمر باإلنفاق؛ ألنه ال ٌمدر على زعم هإالء 

؛ ولو كان مجبراً علٌه لم ٌصح { ه تعالى: } ما كسبتمالجبرٌة؛ وألن هللا أضاؾ الكسب إلى المخاَطب فً لول
أن ٌكون من كسبه؛ ولٌعلم أن مثل هذا الدلٌل فً الرد على الجبرٌة كثٌر فً المرآن، وإنما نذكره عند كل آٌة 

 لٌنتفع بذلن من ٌرٌد إحصاء األدلة على هإالء؛ وإال فالدلٌل الواحد كاٍؾ لمن أراد الحك .

                                                           
 .4ٕ٘/ٕ(:ص2ٓ2ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٕ)
 .44ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)



ٖٙٔ 

 

اة فً الخارج من األرض؛ لموله تعالى: } ومما أخرجنا لكم من األرض {؛ ومنها: وجوب الزك - 5
وظاهر اآلٌة وجوب الزكاة فً الخارج من األرض مطلماً سواء كان للٌبلً، أم كثٌراً؛ وسواء كان مما ٌوسَّك، 

ً لعمو م وٌكال، أم ال؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب فً الخارج من األرض مطلما
اآلٌة؛ ولكن الصواب ما دلت علٌه السنة من أن الزكاة ال تجب إال فً شًء معٌن جنساً، ولدراً؛ فبل تجب 

هو الِحمل؛ وممدار « الوسك»؛ و (ٕ)«لٌس فٌما دون خمسة أوسك صدلة»الزكاة فً الملٌل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 خمسة أوسك: ثبلثمابة صاع بالصاع النبوي.

كما « الوسك»؛ و « لٌس فٌما دون خمسة أوسك»الزكاة إال فٌما ٌكال؛ وذلن من لوله )ص(: وال تجب 
ذكرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعاً؛ وعلٌه فبل تجب الزكاة فً الخضراوات مثل: التفاح، والبرتمال، 

 واألترج، وشبهها، ألن السنة بٌنت أنه ال بد من أن ٌكون ذلن الشًء مما ٌوسك.
 تنبٌه:
ن فً اآلٌة ممدار الواجب إنفاله من الكسب، والخارج من األرض؛ ولكن السنة بٌنت أن ممدار لم ٌبٌ

الواجب فٌما حصل من الكسب ربع العشر؛ وممدار الواجب فً الخارج من األرض العشر فٌما ٌسمى ببل 
 مإونة؛ ونصفه فٌما ٌسمى بمإونة.

وله تعالى: } من طٌبات ما كسبتم ومما أخرجنا ومن فوابد اآلٌة: ما ٌتبٌن من اختبلؾ التعبٌر فً ل - 2
لكم من األرض {؛ فلماذا عبر فً األول تعبٌراً ٌدل على أن ذلن من فعل العبد؛ وفً الثانً عبر تعبٌراً ٌدل 
على أنه لٌس من فعل العبد؟ األمر فً ذلن واضح؛ ألن نمو التجارة بالكسب، وؼالبه من فعل العبد: ٌبٌع، 

ا ما خرج من األرض فلٌس من فعل العبد فً الوالع، كما لال تعالى: }أفرأٌتم ما أم وٌشتري، وٌكسب؛
 [ .ٗٙ، ٖٙتحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون{ ]الوالعة: 

من فوابد اآلٌة: وجوب الزكاة فً المعادن؛ لدخولها فً عموم لوله تعالى: } ومما أخرجنا لكم من  - 4
ن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فٌه الزكاة بكل حال؛ وإن كان ؼٌر ذهب، األرض { لكن العلماء ٌمولون: إ

وال فضة، كالنحاس، والرصاص، وما أشبههما ففٌه الزكاة إن أعده للتجارة؛ ألن هذه المعادن ال تجب الزكاة 
 فٌها بعٌنها؛ إنما تجب الزكاة فٌها إذا نواها للتجارة.

أي مدفون  -والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلٌة  -ركاز وهل ٌستفاد من اآلٌة وجوب الزكاة فً ال
الجاهلٌة؛ ٌعنً ما وجد من النمود المدٌمة، أو ؼٌرها التً تنسب إلى زمن بعٌد بحٌث ٌؽلب على الظن أنه لٌس 

؛ ثم اختلؾ العلماء ما المراد (ٔ)لها أهل ولَت وجودها؟ ال ٌستفاد؛ لكن السنة دلت على أن الواجب فٌه الخمس
وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي مصرفه الفًء؟ على لولٌن؛  -خمس: هل هو الجزء المشاع بال

 وبسط ذلن مذكور فً كتب الفمه.
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم لصد الرديء فً إخراج الزكاة؛ لموله تعالى: } وال تٌمموا الخبٌث منه  - ٓٔ
 تنفمون{.
إٌان »بن عباس حٌن بعث النبً معاذاً إلى الٌمن، ولال: ومنها: إذا ضمت هذه اآلٌة إلى حدٌث ا - ٔٔ

، تبٌن لن العدل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة؛ ألن العامل على الزكاة لو لصد الكرابم من (ٕ)«وكرابم أموالهم

                                                           
: ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖٔ؛ وأخرجه مسلم ص5ٗٗٔ، زكاة الورق، حدٌث رلم ٕٖ، كتاب الزكاة، باب ٗٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .454[ ٔ] ٖٕٕٙلٌس فٌما دون خمسة أوسك صدلة، حدٌث رلم 
: ٔٔحدود، باب ، كتاب ال42ٔ؛ ومسلماً ص44ٗٔ: فً الركاز الخمس، حدٌث رلم ٙٙ، كتاب الزكاة، باب 2ٔٔراجع البخاري ص (ٔ)

 .5ٔٓٔ[ ٘ٗ] ٘ٙٗٗجرح العجماء والمعدن والببر جبار، حدٌث رلم 
، كتاب 2ٗٙ؛ وأخرجه مسلم ص4ٙٗٔ: أخذ الصدلة من األؼنٌاء ... ، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الزكاة، باب 2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .4ٔ[ 4ٕ] ٕٔٔ: الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع اإلسبلم، حدٌث رلم 5اإلٌمان، باب 
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األموال صار فً هذا إجحاؾ على أهل األموال؛ ولو لصد الرديء صار فٌه إجحاؾ على أهل الزكاة؛ فصار 
 نلزم صاحب المال بإخراج األجود؛ وال نمكنه من إخراج األردأ؛ بل ٌخرج الوسط. الواجب وسطاً؛ ال

ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه »ومنها: اإلشارة إلى لاعدة إٌمانٌة عامة؛ وهً لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  - ٕٔ
ال أن تؽمضوا فٌه {؛ فاإلنسان سبحانه وتعالى لال: } ولستم بآخذٌه إ ؛ ووجه الداللة أن هللا(ٖ)«ما ٌحب لنفسه

ال ٌرضى بهذا لنفسه فلماذا ٌرضاه لؽٌره؟!! فإذا كنت أنت لو أُعطٌت الرديء من مال مشترن بٌنن وبٌن 
ؼٌرن ما أخذته إال على إؼماض، وإؼضاء عن بعض الشًء؛ فلماذا تختاره لؽٌرن، وال تختاره لنفسن؟!! 

مل به ؼٌره؛ وهو أن ٌعامله بما ٌحب أن ٌعامله به؛ ولهذا جاء فً وهذا ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتخذه لاعدة فٌما ٌعا
من أحب أن ٌزحزح عن النار وٌدخل الجنة فلتؤته منٌته وهو ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر؛ »الحدٌث الصحٌح: 

، هذه لاعدة فً المعاملة مع الناس؛ ومع األسؾ الشدٌد أن كثٌراً (ٗ)«ولٌؤت إلى الناس ما ٌحب أن ٌإتى إلٌه
من الناس الٌوم ال ٌتعاملون فٌما بٌنهم على هذا الوجه؛ كثٌر من الناس ٌرى أن المكر ؼنٌمة، وأن الكذب 

 ؼنٌمة.
ومن فوابد اآلٌة: إثبات المٌاس؛ وذلن لموله تعالى: } ولستم بآخذٌه إال أن تؽمضوا فٌه {؛ ٌعنً إذا  - ٖٔ

 كنت ال ترضاه لنفسن فبل ترضاه لؽٌرن؛ أي لس هذا بهذا.
 «.حمٌد»و « ؼنً»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا، وما تضمناه من صفة؛ وهما  - ٗٔ

 المرآن
ُ وَ  ُ يَِعُدُكْم َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضًَل َوَّللاَّ ({ 2ٕٙاِسٌع َلِليٌم )}الشَّْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْمَر َويَؤُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ

 [2ٕٙ]البمرة : 
 التفسٌر:

هذا البخل واختٌار الرديء للصدلة من الشٌطان الذي ٌخوفكم الفمر، وٌؽرٌكم بالبخل، وٌؤمركم بالمعاصً 
ومخالفة هللا تعالى، وهللا سبحانه وتعالى ٌعدكم على إنفالكم ؼفرانًا لذنوبكم ورزلا واسعا. وهللا واسع الفضل، 

 علٌم باألعمال والنٌَّات.
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "إن للشٌطان لَلَّمة  بابن آدم ، وللَملن لَمة ، فؤما لمة  عن عبد هللا بن مسعود لال :" لال

الشٌطان فإٌعاد بالشر وتكذٌب بالحك ، وأما لمة الملن فإٌعاد بالخٌر وتصدٌك بالحك. فمن وجد ذلن فلٌعلَْم أنه 
ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُرُكْم من هللا ، فَْلٌحَمد هللا ، ومن وجد األخرى فلٌتعوذ من الشٌطان". ثم  لرأ : } الشَّ

ُ ٌَِعُدُكْم َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضبل { اآلٌة" بِاْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ
(ٔ). 

لال ابن عطٌة:" هذه اآلٌة وما بعدها وإن لم تكن أمرا بالصدلة فهً جالبة للنفوس إلى الصدلة، بٌن عز 
 .(ٕ)ووسوسته وعداوته، وذكر بثوابه هو ال رب ؼٌره"وجل فٌها نزؼات الشٌطان 

ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر{]البمرة:  .(ٖ)[، أي: الشٌطان" ٌخوفكم بالفمر"2ٕٙلوله تعالى: } الشَّ
 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌمول: ال تنفك مالن وأمسكه علٌن، فإنن تحتاج إلٌه"

 .(٘)تصدق" لال الماوردي:" وهو ما خّوؾ من الفمر إن أنفك أو

                                                           
 .ٖٔب لنفسه، حدٌث رلم : من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌح5، كتاب اإلٌمان، باب ٖأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .2ٕٗٔ[ ٗٗ] 55ٖٗ: وجوب الوفاء ببٌعة الخلٌفة األول فاألول، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب اإلمارة، باب 4ٓٓٔأخرجه مسلم ص (ٗ)

(، ولال ٓٗ(، وأخرجه ابن حبان فً صحٌحه برلم)ٔ٘ٓٔٔ، وسنن النسابً الكبرى برلم )22ٕ/ٗ(:ص5ٗٓٗ(سنن الترمذي برلم )ٔ)
 .ٖٓ٘-4ٕ٘/ٕ(:ص2ٌٕٔٓب. وأخرجه ابن ابً حاتم)الترمذي : حسن ؼر

 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .5ٔ٘/٘(:ص2ٙٔٙ، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٕٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
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 .(ٔ)لال أبو حٌان: " ٌمول للرجل أمسن فإن تصّدلت افتمرت"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌخوفكم الفمر ، لتمسكوا ما بؤٌدٌكم فبل تنفموه فً مرضاة هللا"

 .(ٖ)لال الماسمً:" أي ٌؽرٌكم على البخل ومنع الصدلات إؼراء اآلمر للمؤمور"
 .(ٗ)ن الفمر إِن تصدلتم وٌؽرٌكم بالبخل ومنع الزكاة"لال الصابونً:" أي الشٌطان ٌخوفكم م

ولٌل: "عنى فمر اآلخرة وهو أن ٌخٌل إلٌه أن ال جزاء وال ُشكوراً ولٌل هو بؤن ٌخوفه ، الفمر فً آخر 
 .(٘)عمره"

 .(ٙ)و" ذكر عن سفٌان عن منصور: }الشٌطان ٌعدكم الفمر{، لال: طول األمل"
عند العامة الحاجة، وأصله كثٌر الفمار ومن لولهم : فمرته نحو كبدته  لال الراؼب:" المشهور من )الفمر(

 .(5) ، وبطنته ، وبهذا النظر سمى الحاجة والداهٌة فالرة ، نحو : } تَُظنُّ أَْن ٌُْفعََل بَِها فَالَِرةٌ{"
 وإن لٌل : على أي وجه ٌتصور وعد الشٌطان ؟
هاهنا فً الشٌطان : }َوٌَؤُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء{ لال فً ؼٌرها : لٌل : إن ذلن تسلٌط النفس ووساوسه ولهذا لال 

ٌَْطاَن{ ، ولال فً أخرى : }أَفَ  اَرةٌ بِالسُّوِء{ لما جرٌا مجرى واحدا، ال : }أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ ٌَْت }إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ َرأَ
 .(2)َمِن اتََّخَذ إِلََههُ َهَواهُ{ اآلٌة"

عن رجل من أهل الرباط أنه لرأ : "}الفُمر{ ، بضم الفاء ، وهً لؽة. ولرىء : }الفَمَر{،  وروى أبو حٌوة
 .(4)بفتحتٌن"

 [، ٌحتمل وجوها :2ٕٙلوله تعالى: }َوٌَؤُْمُرُكم بِاْلفَْحَشاِء{]البمرة:
 .(ٓٔ)إحداها : بالشح، أي "بالبخل ومنع الزكاة"

 .(ٔٔ)إال هذا" ولال الكلبً : "كل الفحشاء فً المرآن فهو الزنا
 :(ٕٔ)لال الماسمً:" والفاحش، عند العرب، البخٌل. لال طرفة

 أرى الموت ٌعتام الكرام وٌصطفً       عمٌلة مال الفاحش المتشّدد
: "الفحشاء كل ما اجتمعت علٌه استمباحات الشرع" ًّ ، وأعظم مراد بها هنا البخل الذي هو (ٖٔ)لال الحرال

علٌه ٌنبنً شر الدنٌا واآلخرة، وٌبلزمه الحرص وٌتابعه الحسد وٌتبلحك به أدوأ داء. لمناسبة ذكر الفمر. و
 .(ٗٔ)الشر كله"

ولال الراؼب:" الفحش والفحشاء كل منكر من الممال والفعال وإن كان لد خصها بعضهم هاهنا 
 .(٘ٔ)بالبخل"

                                                           
 .ٕٔٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .5ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .2ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .ٕٔٗ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .ٖٗفً دٌوانه:  ( البٌتٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ(نمبل عن:  محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 [:ٖٗ. ثم أنشد لول طرفة السابك]دٌوانه:٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب: األصفهانً: ٘ٔ)
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 .(ٗ)عن ابن عباس ، وحكً نحوه(ٖ)، وابن المبارن(ٕ)وسعٌد بن جبٌر (ٔ)والثانً : بالمعاصً. لاله مماتل
 .(٘)أي: " وٌؤمركم بمعاصً هللا عز وجل ، وترن طاعته"

لال ابن كثٌر: " أي : مع نهٌه إٌاكم عن اإلنفاق خشٌة اإلمبلق ، ٌؤمركم بالمعاصً والمآثم والمحارم 
 . (ٙ)ومخالفة الَخبلق"

 .(4)ذلن، وروي عن الحسن وعكرمة والسدي، نحو (2). لاله ابن عباس(5)والثالث: الزنا
 :  (ٓٔ)والرابع: الكلمة السٌبة ، ومنه لول الشاعر

 وال ٌنطك الفحشاء من كان منهم     إذا جلسوا منا وال من سوابنا
لال أبو حٌان:" وكؤن الشٌطان ٌعد الفمر لمن أراد أن ٌتصدق ، وٌؤمره ، إذ منع ، بالرد المبٌح على السابل 

 .(ٔٔ)، وبخه وألهره بالكبلم السًء"
ْنهُ{]البمرة:لوله تع ْؽِفَرةً ّمِ [، "أي وهو سبحانه ٌعدكم على إِنفالكم فً سبٌله مؽفرةً 2ٕٙالى:}َوهللاُ ٌَِعُدُكم مَّ

 .(ٕٔ)للذنوب"
 .(ٖٔ)لال لتادة: " مؽفرة لفحشابكم"

 .(ٗٔ)ولال ابن عباس: "}وهللا ٌعدكم مؽفرة منه{:على هذه المعاصً"
 .(٘ٔ)مؽفرة منه{، لذنوبكم عند الصدلة"وروي "عن مماتل بن حٌان، لوله:}وهللا ٌعدكم 

 .(ٙٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فً ممابلة ما أمركم الشٌطان بالفحشاء"
 .(5ٔ)لال أبو حٌان:" أي ستراً لذنوبكم مكافؤة للبذل"

 .(2ٔ)لال ابن عطٌة:" والمؽفرة هً الستر على عباده فً الدنٌا واآلخرة"
 .(4ٔ)لوله تعالى: }وفضبًل{، "أي: زٌادة"

 .(ٔ)عن" ابن عباس: " }وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبل{ لال: فً الرزق"وروي 

                                                                                                                                                                                             
 أرى الموت ٌعتام الكرام وٌصطفً       عمٌلة مال الفاحش المتشّدد

 ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٕٔٗ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 ٖٓ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٔ5ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 . ولفظه: وٌؤمركم بالفحشاء: بالسوء".ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري:٘)
 .5ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕٔٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 ٖٓ٘/ٕ(:ص2ًٕٔ٘ حاتم)(أنظر: تفسٌر ابن أب2)
 ٖٓ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4)
( ونسبه للمرار بن سبلمة، ٖ/  ٔالبٌت للمرار بن سبلمة العمٌلً، وهو من شواهد سٌبوٌه، ولد أنشده فً كتابه مرتٌن: إحداهما فً )(ٓٔ)

 .( ونسبه لرجل من االنصار، ولم ٌعٌنهٕٖٓ/  ٔوالثانٌة فً )
 .وتمول: أفحش الرجل فً كبلمه، وفحش تفحٌشا، وتفحش، إذا أردت أنه ٌتكلم بمبٌح الكبلمالفحشاء " الشا المبٌح، 

 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٔ5ٕ، وابن أبً حاتم)5ٔ٘/٘(:ص4ٙٔٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص2ٕٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٔ2ٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .5ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: 5ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجً: 2ٔ)
 .5ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 4ٔ)
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 .(ٕ)ولال لتادة:"فضبل لفمركم"
 .(ٖ)ولال مماتل:" ٌعنً: أن ٌخلفكم نفماتكم"

 .(ٗ)لال البؽوي: " أي رزلا خلفا"
 .(٘)لال ابن كثٌر: "أي : فً ممابلة ما خوفكم الشٌطان من الفمر"

 .(ٙ)ً اآلخرة"لال الماسمً:" خلفا وثوابا ف
 .(5)لال الصابونً:" وخلفاً لما أنفمتموه زابداً عن األصل"

لال أبو حٌان: " زٌادة على ممتضى ثواب البذل. ولٌل : وفضبلً ، أن ٌخلؾ علٌكم أفضل مما أنفمتم ، أو 
 .(2)وثواباً علٌه فً اآلخرة"

فً اآلخرة، وبكل]أي بالمؽفرة لال ابن عطٌة: "والفضل هو الرزق فً الدنٌا والتوسعة فٌه والتنعٌم 
 .(4)والفضل[ لد وعد هللا تعالى"

لال ابن عثٌمٌن: "فالصدلة تزٌد المال؛ لموله تعالى: } وما آتٌتم من زكاة ترٌدون وجه هللا فؤولبن هم 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«ما نمصت صدلة من مال: »-ملسو هيلع هللا ىلص-[ ، ولوله 4ٖالمضعفون { ]الروم: 

كر تعالى فً ممابلة وعد الشٌطان وعد هللا بشٌبٌن : أحدهما : الستر لما اجترحوه من ثم ذ لال أبو حٌان:
 .(ٕٔ)الذنوب ، والثانً : الفضل وهو زٌادة الرزق والتوسعة فً الدنٌا واآلخرة"

وذكر النماش :"أن بعض الناس تؤنس بهذه اآلٌة فً أن الفمر أفضل من الؽنى، ألن الشٌطان إنما ٌبعد 
، لال ابن عطٌة: "ولٌس فً اآلٌة حجة لاطعة أما إن (ٖٔ)ٌر وهو بتخوٌفه الفمر ٌبعد منه"العبد من الخ

عبدي أنفك من رزلً أبسط علٌن فضلً، فإن ٌدي مبسوطة على كل ٌد »بها لوٌة وروي أن فً التوراة 
 وفً المرآن مصداله:« مبسوطة

ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهُ  ًْ اِزلٌَِن ]سبؤ: وهو َوما أَْنفَْمتُْم ِمْن َش ٌُْر الرَّ  .(ٗٔ)["4ٖ، َوُهَو َخ
ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء{ أن ٌمول  لال الراؼب:" إن لٌل: من حك ممابلة اللفظ فً لوله }الشَّ

للفحشاء وإن كان )وهللا ٌعدكم الؽنى( ، وٌؤمركم بالمعروؾ أو بالبر فلٌست المؽفرة ممابلة للفمر وال الفضل 
مماببلً به ، فلم لم ٌذكر فً : )هللا ٌؤمركم( ، وهللا ٌؤمركم وهللا فً الحمٌمة ٌؤمر فؤما الشٌطان فهو المسإول 

 الموسوس ؟
لٌل : لابل الفمر بالمؽفرة والفضل ، والفضل أعم من الؽنى ، ألنه ٌتناوله وؼٌره ، فبٌن أنه ٌعد بالؽنى 
وزٌادات فضل فؤتى فً ممابلة وعد الشٌطان بالمؽفرة ، أنه ٌؽفر مع ذلن انمٌادكم للشٌطان ، وسابر الذنوب 

ن خاؾ بخل بماله ، والبخل سبب ارتكاب ولما كان أمر الشٌطان بالفحشاء إنما هو ألجل وعده بالفمر ألن م
                                                                                                                                                                                             

 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٔ4ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .5ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .2ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: 2)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .22ٕ٘[ 4ٙ] 4ٕ٘ٙ: استحباب العفو والتواضع، حدٌث ربم 4ٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔ(أخرجه مسلم صٓٔ)
 .5ٖٗ/ٖعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
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، صار مستؽنى أن ٌذكر (ٔ)علٌه الصبلة والسبلم : " وأي داء أدوى من البخل ؟" -سابر الفواحش ولهذا لال 
فً ممابله : }َوٌَؤُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء{ بما ذكر من لوله : }َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضبًل{ ألن أمر هللا تعالى بالخٌرات 

 .(ٕ)حسنات معلوم وإنما المجهول أمر الشٌطان ، إذ كان أمره ٌخفى على الجهال وإنما ٌعرفه أولوا األلباب"وال
[، " أي : واسع بالجود والفضل على من أنفك ، علٌم بنٌات من 2َٕٙوهللاُ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:}

 .(ٖ)أنفك"
 .(ٗ)لال أبو حٌان: "ولٌل : علٌم أٌن ٌضع فضله"

 .(٘)أي: وهللا }َواِسٌع{ "ٌوسع على من ٌشاء، } َعِلٌٌم {بؤفعالكم ونٌاتكم"
لال الطبري: " }وهللا واسع{، الفضل الذي ٌعدكم أن ٌعطٌكموه من فضله وسعة خزابنه }علٌم{ بنفماتكم 

 .(ٙ)وصدلاتكم التً تنفمون وتصدلون بها ، ٌحصٌها لكم حتى ٌجازٌكم بها عند ممدمكم علٌه فً آخرتكم"
ُ واِسٌع لدرة وفضبل فٌحمك ما وعدكم به من المؽفرة وإخبلؾ ما تنفمونه َعِلٌٌم  لال الماسمً:" َوَّللاَّ

 .(5)بصدلاتكم. فبل ٌضٌع أجركم"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: إثبات إؼواء الشٌاطٌن لبنً آدم؛ لموله تعالى: } الشٌطان ٌعدكم الفمر وٌؤمركم  - ٔ
 بالفحشاء{.

أن للشٌطان تؤثٌراً على بنً آدم إلداماً، أو إحجاماً؛ أما اإللدام: فٌؤمره بالزنى مثبلً، وٌزٌن له  ومنها: - ٕ
 حتى ٌُْمدم علٌه؛ وأما اإلحجام: فٌؤمره بالبخل، وٌعده الفمر لو أنفك؛ وحٌنبٍذ ٌحجم عن اإلنفاق.

عدكم الفمر {؛ فالشٌطان هو الذي ومنها: أن أبواب التشاإم ال ٌفتحها إال الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } ٌ - ٖ
؛ واإلنسان بشر: ربما ال ٌنفك؛ ربما «إذا أنفمت الٌوم أصبحت ؼداً فمٌراً؛ ال تنفك»ٌفتح لن باب التشاإم ٌمول: 

[ ، ولول رسوله )ص(: 4ٌٖنسى لول هللا تعالى: }وما أنفمتم من شًء فهو ٌخلفه وهو خٌر الرازلٌن{ ]سبؤ: 
 « .ما نمصت صدلة من مال»

ومنها: بٌان عداوة الشٌطان لئلنسان؛ ألنه فً الوالع عدو له فً الخبر، وعدو له فً الطلب؛ فً  - ٗ
 والعٌاذ باهلل. -الخبر: ٌعده الفمر؛ فً الطلب: ٌؤمره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبراً، وطالباً 

 البخل، وعدم اإلنفاق.ومنها: أن البخل من الفواحش؛ ألن الممام ممام إنفاق؛ فٌكون المراد بالفاحشة:  - ٘
ومنها: أن من أمر شخصاً باإلمسان عن اإلنفاق المشروع؛ فهو شبٌه بالشٌطان؛ وكذلن من أمر ؼٌره  - ٙ

باإلسراؾ فالظاهر أنه شٌطان؛ لموله تعالى: }إن المبذرٌن كانوا إخوان الشٌاطٌن وكان الشٌطان لربه كفوراً{ 
 [ .5ٕ]اإلسراء: 

ك بالمؽفرة، والزٌادة؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبًل { ؛ شتان ومنها: البشرى لمن أنف - 5
ما بٌن الوعدٌن: } الشٌطان ٌعدكم الفمر {؛ } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبًل {؛ فاهلل ٌعدنا بشٌبٌن: المؽفرة، 

 والفضل؛ المؽفرة للذنوب؛ والفضل لزٌادة المال فً بركته، ونمابه.
                                                           

عن جابر رضً هللا عنه لال : لال رسوُل هللا صلى هللا  4ٕٙ/حٔٔٔهذا المثل جـزء من حـدٌث أخــــرجه البخاري فً األدب المفرد :( ٔ)
لَهُ . لال : ) َوأَُي َداٍء أَدَوى ِمَن البُخِل ، بَْل َسٌُِدُكم : َعمرو علٌه وسلم : ) َمن َسٌُدُكم ٌَا بَنً بن  َسلََمةَ؟ ( لُلنا : َجُد بن لٌٍَس ،َعلى أنَّا نُبَِخّ

صححه ابن حجر فً تؽلٌك التعلٌك والَجُموح ( وكاَن َعمرو َعلى أَصنَاِمهم فً الَجاِهلٌِة ، وكاَن ٌُوِلُم َعن رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إِذا تََزوجَّ . (( . 
 . 4ٕٙ، والربانً فً صحٌح األدب المفرد برلم : ٖٙٗ/ٖعلى صحٌح البخاري :

 . ٙٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕ(تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .5٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٕٓ/ٕلتؤوٌل: ( محاسن ا5)
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ٌؾ ٌزٌد هللا تعالى المنِفك فضبلً ونحن نشاهد أن اإلنفاق ٌنمص المال حساً؛ فإذا أنفك فإن لال لابل: ك
 اإلنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزٌادة؟

فالجواب: أما بالنسبة لزٌادة األجر فً اآلخرة فاألمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ 
فإن هللا ٌربٌها له حتى  -وال ٌمبل هللا إال الطٌب  -ق بما ٌعادل تمرة من طٌب إلى أضعاؾ كثٌرة؛ ومن تصد

 تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزٌادة الحسٌة فً الدنٌا فمن عدة أوجه:
 الوجه األول: أن هللا لد ٌفتح لئلنسان باب رزق لم ٌخطر له على بال؛ فٌزداد ماله.

ه هللا سبحانه وتعالى آفات لوال الصدلة لولعت فٌه؛ وهذا مشاهد؛ الوجه الثانً: أن هذا المال ربما ٌمٌ
 فاإلنفاق ٌمً المال اآلفات.

الوجه الثالث: البركة فً اإلنفاق بحٌث ٌنفك الملٌل، وتكون ثمرته أكثر من الكثٌر؛ وإذا نُزعت البركة من 
 شًء مشاهد. اإلنفاق فمد ٌنفك اإلنسان شٌباً كثٌراً فً أمور ال تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا

ومنها: أن هذه المؽفرة التً ٌعدنا هللا بها مؽفرة عظٌمة؛ لموله تعالى: } منه {؛ ألن عظم العطاء من  - 2
فاؼفر لً مؽفرة من عندن »عظم المعطً؛ ولهذا جاء فً الحدٌث الذي وصى به النبً ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر: 

 .(ٔ)«وارحمنً
ٌتفاءل بما وعد هللا؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبًل {؛ فإذا  ومنها: أنه ٌنبؽً للمنفك أن - 4

أنفك اإلنسان وهو ٌحسن الظن باهلل عز وجل أن هللا ٌؽفر له الذنوب، وٌزٌده من فضله كان هذا من خٌر ما 
 تنطوي علٌه السرٌرة.

وما تضمناه من صفة؛ وٌستفاد  ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما: } واسع {، و} علٌم {؛ - ٓٔ
من االسمٌن، والصفتٌن إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ ألن االسم من أسماء هللا إذا لرن بؽٌره تضمن معنًى 

[ ؛ فالجمع بٌن العْفِو 4ٗٔزابداً على ما إذا كان منفرداً مثل لوله تعالى: }فإن هللا كان عفواً لدٌراً{ ]النساء: 
عفوه ؼٌر مشوب بعجز إطبللاً؛ ألن بعض الناس لد ٌعفو لعجز؛ فموله تعالى: } واسع والمدرة لها مٌزة: أن 

 علٌم {: فالصفة الثالثة التً تحصل باجتماعهما: أن علمه واسع.
 المرآن

({ 2ٕٙإَِلَّ أُولُو اِْلَْلبَاِب )}يُْإتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْإَت اْلِحْكَمةَ فَمَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر 
 [2ٕٙ]البمرة : 

 التفسٌر:
ٌإتً هللا اإلصابة فً المول والفعل َمن ٌشاء من عباده، ومن أنعم هللا علٌه بذلن فمد أعطاه خًٌرا كثًٌرا. 

 وما ٌتذكر هذا وٌنتفع به إال أصحاب العمول المستنٌرة بنور هللا وهداٌته.
 .(ٔ)[، أي: ٌعطً الحكمة لمن ٌشاء من عباده4َٕٙمةَ َمن ٌََشاُء{]البمرة:لوله تعالى:}ٌُْإتًِ اْلِحكْ 

لال المراؼً:" أي إنه تعالى ٌعطى الحكمة والعلم النافع المصّرؾ لئلرادة لمن ٌشاء من عباده ، فٌمٌز به 
بالحكم فً إدران الحمابك من األوهام ، وٌسهل علٌه التفرلة بٌن الوسواس واإللهام وآلة الحكمة العمل المستمل 

 .(ٕ)األشٌاء بؤدلتها ، وفهم األمور"
أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن حمٌد بن عبد هللا بن زٌد المزي لال: لضى علً بن أبً طالب بمضٌة 

 .(ٖ)هل البٌت"على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبلؽت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤعجبته، فمال: الحمد هلل الذي جعل فٌنا الحكمة أ
                                                           

، كتاب الذكر والدعاء، 2ٗٔٔ؛ وأخرجه مسلم 2ٖٗ: الدعاء لبل السبلم، حدٌث رلم 4ٗٔ، كتاب األذان، باب 2ٖٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .5ٕٓ٘[ 2ٗ] 2ٙ4ٙ: الدعوات والتعوذ، حدٌث رلم ٗٔباب 

 . ٖٔ٘/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .4ٔ٘/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
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ولرأ الربٌع بن خٌثم بالتاء فً : }تإتً{، وفً: }تشاء{، على الخطاب، وهو التفات إذ هو خروج من 
 .(ٔ)ؼٌبة إلى خطاب

 ولد جاءت كلمة الحكمة فً اللؽة بعدة معان، منها:
 العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والمرآن، واإلنجٌل. -ٔ

 .(ٕ)عن الفساد وأحكم األمر: أتمنه فاستحكم، ومنعه
والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشٌاء بؤفضل العلوم، وٌُمال لمن ٌحسن دلابك الصناعات وٌتمنها:  -ٕ
 .(ٖ)حكٌم

 .(ٗ)والحكٌم: المتمن لؤلمور، ٌمال للرجل إذا كان حكٌماً: لد أحكمته التجارب -ٖ
بمعنى فاعل، أو هو الذي ٌُحِكُم األشٌاء والَحَكُم والحكٌم هما بمعنى: الحاكم والماضً، والحكٌم فعٌل  -ٗ

 .(٘)وٌتمنها، فهو فعٌل بمعنى مفعل
 .(ٙ)والحكمة: إصابة الحك بالعلم والعمل -٘
ٌت َحَكمة اللجام؛ ألنها تمنع الفَرس من الجري والذهاب فً ؼٌر  -ٙ والحكٌم: المانع من الفساد، ومنه ُسّمِ

كل التبدٌل، وأن ٌلحك بها ما ٌخرج عنها، وٌزداد علٌها ما لصد، والسورة المحكمة، الممنوعة من التؽٌٌر و
 لٌس منها.

والحكمة من هذا؛ ألنها تمنع صاحبها من الجهل، وٌمال: أحكم الشًء، إذا أتمنه، ومنعه من الخروج عما 
 .(5)ٌرٌد، فهو محكم وحكٌم على التكثٌر

ٌت بذلن؛ ألنها تم -5 نعه من الجري الشدٌد، وتذلل الدابة لراكبها، والَحَكَمةُ: ما أحاط بحنكً الفَرس، ُسّمِ
حتى تمنعها من الجماح، ومن كثٌر من الجهل، ومنه اشتماق الحكمة؛ ألنها تمنع صاحبها من أخبلق 

 .(2)األراذل
والُحْكُم: هو المنع من الظلم، وسمٌت حكمة الدابة، ألنها تمنعها، ٌمال: حكمت الدابة وأحكمتها، وٌمال:  -2

وأحكمته: إذا أخذت على ٌدٌه، والحكمة هذا لٌاسها؛ ألنها تمنع من الجهل، وتمول: حكمت فبلناً حكمت السفٌه 
 .(4)تحكٌماً: منعته عما ٌرٌد

ومما تمدم ٌتضح وٌتبٌن أن الحكمة ٌظهر فٌها معنى المنع، فمد استعملت فً عدة معان تتضمن معنى 
م: ٌمنع صاحبه من الولوع فً الؽضب، والعلم: ٌمنع المنع: فالعدل: ٌمنع صاحبه من الولوع فً الظلم، والحل

صاحبه من الولوع فً الجهل، والنُّبُّوة، والمرآن، واإلنجٌل: فالنبً إنما بُِعَث لمنع من بعث إلٌهم من عبادة ؼٌر 

                                                           
 .ٕٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط:ٔ)
، وانظر: لسان ٘ٔٗٔهـ، باب المٌم، فصل الحاء، ص2ٔ5(  الماموس المحٌط، لمجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادي، المتوفى سنة ٕ)

 .ٕٙ، ومختار الصحاح، مادة: حكم صٖٗٔ/ٕٔالعرب البن منظور، باب المٌم، فصل الحاء 
، وانظر: لسان العرب البن منظور، باب المٌم، 4ٔٔ/ٔ(  النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، البن األثٌر، باب الحاء مع الكاؾ، مادة حكم ٖ)

 .4ٓٔ/ٔ، والمعجم الوسٌط، مادة: حكم، ٓٗٔ/ٕٔفصل الحاء، 
 .ٕٙ، ومختار الصحاح، مادة: حكم، صٖٗٔ/ٌٕٔم، فصل الحاء، (  انظر: لسان العرب البن منظور، باب المٗ)
 (  انظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، البن األثٌر باب الحاء مع الكاؾ، مادة: حكم، ٘)

ٔ/ٗٔ4. 
 .5ٕٔ(  المفردات فً ؼرٌب المرآن، للراؼب األصفهانً، كتاب الحاء، مادة: حكم، صٙ)
 ، بتصرؾ ٌسٌر.22ٕ/ٔللمرطبً، (  انظر: الجامع ألحكام المرآن 5)
 هـ، مادة: الحكم، 55ٓ(  انظر: المصباح المنٌر، ألحمد بن دمحم الفٌومً، المتوفى سنة 2)

 .ٖٕ٘/2، وتاج العروس، ٘ٗٔ/ٔ
 ، باب الحاء والكاؾ، مادة: حكم.4ٔ/ٕ(  مماٌٌس اللؽة ألبً الحسٌن أحمد بن فارس، 4)
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، ومن الولوع فً المعاصً واآلثام، والمرآن واإلنجٌل وجمٌع الكتب السماوٌة أنزلها َّللاَّ تتضمن ما ٌ منع َّللاَّ
 الناس من الولوع فً الشرن وكل منكر ولبٌح.

ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبنً على أن المعرفة الصحٌحة فٌها معنى المنع، والتحدٌد، والفصل بٌن 
األشٌاء، وكذلن اإلتمان، فٌه منع للشًء المتمن من تطرق الخلل والفساد إلٌه، وفً هذا المعنى لال شٌخ 

: "اإلحكام هو الفصل والتمٌٌز والفرق والتحدٌد الذي به ٌتحمك الشًء -رحمه َّللاَّ  –اإلسبلم ابن تٌمٌة 
 .(ٔ)وٌحصل إتمانه؛ ولهذا دخل فٌه معنى المنع كما دخل فً الحد بالمنع جزء معناه ال جمٌع معناه"

 :(ٕ)واختلؾ أهل التفسٌر فً }اْلِحْكَمةَ{، فً هذا الموضع، على وجوه
، وروي نحوه عن أبً (ٙ)، ومجاهد(٘)، وأبً العالٌة(ٗ)، ولتادة(ٖ)المرآن ، لاله ابن عباسأحدها : الفمه فً 

 .(4)، والحسٌن بن والد(2)، ومماتل(5)الدرداء
 .(ٔٔ)، ومالن(ٓٔ)والثانً : العلم بالدٌن ، لاله ابن زٌد

 .(ٕٔ)لال الصابونً: " أي ٌعطً العلم النافع المإدي إِلى العمل الصالح من شاء من عباده"
 .(ٗٔ)، وأبو سنان(ٖٔ)والثالث : النبّوة . لاله السدي

، وروي نحوه عن مطر بن (5ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٙٔ)،وأبو العالٌة(٘ٔ)والرابع : الخشٌة ، لاله الربٌع
 .(2ٔ)الوراق

 .(4ٔ)والخامس : اإلصابة فً المول والفعل، لاله مجاهد 
 .(ٔ)للعلم والعمل به"لال الزمخشري: } ٌُْإتًِ اْلِحْكَمةَ {، أي: "ٌوفك 

                                                           
 .5/ٕ (  مجموعة الرسابل الكبرى، البن تٌمٌة،ٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٕ، وابن ابً حاتم)55٘/٘(:ص2ٕٔٙ، و)5ٙ٘/٘(:ص55ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ، ولفظه:"ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٗ، و)ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٖٕ، ونحوه ابن أبً حاتم)5ٙ٘/٘(:ص54ٔٙ(، و)52ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

 المرآن".
 .55٘-5ٙ٘/٘(:ص2ٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٖٕ، وابن ابً حاتم)55٘/٘(:ص2ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ولفظه:" لراءة المرآن، والفكرة فٌه".ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 . ولفظه:" لراءة المرآن ظاهرا".ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 . ولفظه:" استظهار المرآن".ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم)( 4)
 .52٘/٘(:ص25ٔٙ(، و)2ٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
، ونحو هذا المعنة أخرجه ابن أبً ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕ4ٕ، وابن ابً حاتم)52٘/٘(:ص22ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 من ٌشاء، ولٌس بكثرة المسابل".. ولفظه: "العلم: الحكمة، نور ٌهدي هللا به ٖٗ٘/ٕ(:ص2ٖ5ٕحاتم)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ، ونمله ابن عطٌة فً: المحرر الوجٌز: ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕ2ٕ، وابن ابً حاتم)54٘/٘(:ص4ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ(:ص2ٕٗٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .52٘/٘(:ص4ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 . ولفظه: " الحكمة: الخشٌة، فإن خشٌة هللا رأس كل حكمة".ٖٔ٘/ٕ:ص(2ٕٕٗ( ابن ابً حاتم)ٙٔ)

(: " وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً العالٌة }ٌإت الحكمة{ لال: الخشٌة ألن خشٌة هللا رأس كل حكمة ولرأ }إِنََّما ٙٙ/ٕذكر السٌوطً فً الدّر)
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{. ] سورة فاطر :  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء (. ] سورة فاطر : ["2ٌَْٕخَشى َّللاَّ ["، 2ٕ. بزٌادة لفظ} ولرأ : ) إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

: "حدثنً المثنى ، لال : حدثنا إسحاق ، لال : حدثنا ابن أبً 52٘/٘(:4ٔٔٙولكننً لم اجد هذه الزٌادة، إال فً روٌاة الطبري عن الربٌع)
وله : " ٌإتً الحكمة من ٌشاء ومن ٌإت الحكمة " اآلٌة ، لال : " الحكمة " الخشٌة ، ألن رأس كل جعفر ، عن أبٌه ، عن الربٌع فً ل

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{. ] سورة فاطر :   [.2ٕشًء خشٌة هللا. ولرأ : }إِنََّما ٌَْخشَى َّللاَّ
 . أخرجه ابن منذر.5ٙ/ٕ( أنظر: الدر المنثور: 5ٔ)
 ، ولفظه: "بلؽنا أن الحكمة خشٌة هللا، والعلم باهلل".ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٙحاتم) ( أنظر: تفسٌر ابن أب2ًٔ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕٕ٘، وابن ابً حاتم)55٘/٘(:ص2٘ٔٙ(، و)2ٗٔٙ(، و)2ٖٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
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 .(ٕ)والسادس : الكتابة ، لاله مجاهد
 . (ٖ)والسابع : العمل ، لاله زٌد بن أسلم

 .(ٗ)الثامن: الفهم. لاله إبراهٌم
 .(٘)التاسع: أن تكون الحكمة هنا صبلح الدٌن وإصبلح الدنٌا. لاله الماوردي

 .(ٙ)العاشر: السنة. لاله السدي
، لرٌب بعضها من بعض ألن الحكمة مصدر من -ما عدا لول السدي-كلها  لال ابن عطٌة: "وهذه األلوال

اإلحكام وهو اإلتمان فً عمل أو لول. وكتاب هللا حكمة، وسنة نبٌه حكمة. وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة 
 .(5)التً هً الجنس"

بعضها من بعض ، ، لرٌب (ٓٔ)والحسن(4)والربٌع  (2)ولال المرطبً: " وهذه األلوال كلها ما عدا السدي
ألن الحكمة مصدر من اإلحكام وهو اإلتمان فً لول أو فعل ، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التً هً 
الجنس ، فكتاب هللا حكمة ، وسنة نبٌه حكمة ، وكل ما ذكر من التفضٌل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما ٌمتنع 

علم االمتناع من السفه وهو كل فعل لبٌح ، وكذا المرآن به من السفه ، فمٌل للعلم حكمة ، ألنه ٌمتنع به ، وبه ٌ
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)والعمل والفهم. وفً البخاري : "من ٌرد هللا به خٌرا ٌفمهه فً الدٌن"

ال تختص بالنبوة ، بل هً أعم منها ،  -كما لاله الجمهور  -لال ابن كثٌر: " والصحٌح أن الحكمة 
باع األنبٌاء حظ من الخٌر على سبٌل التبَع ، كما جاء فً بعض وأعبلها النبوة ، والرسالة أخص ، ولكن ألت

 .(ٗٔ(")ٖٔ)األحادٌث : "من حفظ المرآن فمد أْدِرَجت النبوة بٌن كتفٌه ؼٌر أنه ال ٌوحى إلٌه"
ولال الحافظ ابن حجر:" وأصّح ما لٌل فً الحكمة أنها: وضع الشًء فً محله أو الفهم فً كتاب 

 .(٘ٔ)هللا"
 .(ٙٔ)"والحكٌم عند َّللاَّ : هو العالم العامل"لال الزمخشري: 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕ4ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)52٘/٘(:ص4ٓٔٙ: تفسٌر الطبري)(أنظرٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص2ٕ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 [. وسبك تخرٌجه.ٖٖٓ/ٖ( أي: العلم: النبوة. ] انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 [. وسبك تخرٌجه.ٖٖٓ/ٖالمرطبً: ( أي الحكمة: الخشٌة. ] انظر: تفسٌر 4)
 [. نمله عنه.ٖٖٓ/ٖ( أي: الحكمة الورع.] انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 . 4ٖ/ٔ(:ص5ٔ( صحٌح البخاري:)ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .. (2ٔٔ٘/ٕٔٓ-44ٔ/ٔٔ) ( الحدٌث ضعٌؾ مرفوعا، أنظر: السلسلة الضعٌفةٖٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
، تفسٌر ابن أبً 54٘-5ٙ٘/٘التحمٌك فً معنى الحكمة، فمد لٌل فً معناها ألوال كثٌرة،  انظر: جامع البٌان للطبري: ( وهذا ؼاٌة ٘ٔ)

ب، معانً ٓٙٔ/ٔأ و: 22/ٔأ، البسٌط للواحدي: 2ٙٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٗٓٔ-44ٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-حاتم
، المحرر ٕٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖٗ/ٔنزٌل للبؽوي: ، معالم الت42ٕ/ٔالمرآن للنحاس: 

، مدارج السالكٌن 42ٖ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٖٓ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٓ-4ٕٖ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 
ان، األولى: علمٌة، وهً: الفهم والعلم واالطبلع على بواطن األشٌاء. واألخرى . والذي ٌظهر أن الحكمة حكمت54ٗ-52ٗ/ٕالبن المٌم: 

، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 54ٗ/ٕعملٌة، وهً: فعل الصواب، ووضع الشًء فً محله، ولد أفاد ذلن ابن المٌم فً مدارج السالكٌن: 
 . ٕٖٓ/ٕن: ، البحر المحٌط ألبً حٌآٖٖ/ٖ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 5/5ٖ
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙٔ)
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ولال الماسمً: "لال كثٌرون: الحكمة إتمان العلم والعمل. وبعبارة أخرى معرفة الحك والعمل به، لال أبو 
مسلم: الحكمة فعلة من الحكم وهً كالنحلة من النحل، ورجل حكٌم إذا كان ذا حجا ولّب وإصابة رأي. وهً 

ى الفاعل. وٌمال: أمر حكٌم، أي محكم. وهو فعٌل بمعنى مفعول. لال تعالى:}فٌِها فً هذا الموضع فً معن
 . (ٔ)["ٌُْٗفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم{ ]الدخان: 

مواضعها البلبمة بها،  لال ابن عثٌمٌن: "و}الحكمة { ِمن أحكم بمعنى أتمن؛ وهً وضع األشٌاء فً 
 .(ٕ)الحكمة إال مصادفة؛ والسفٌه ال تؤتً منه الحكمة إال مصادفة" وتستلزم علماً، ورشداً، فالجاهل ال تؤتً منه

من )الحكم( وفصل المضاء ، وأنها اإلصابة... وإذا كان ذلن كذلن معناه، كان  ولال الطبري: )الحكمة(:
األمور جمٌع األلوال التً لالها المابلون الذٌن ذكرنا لولهم فً ذلن داخبل فٌما للنا من ذلن ، ألن اإلصابة فً 

إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلن كذلن ، كان المصٌب عن فهم منه بمواضع الصواب فً 
أموره مفهما خاشٌا هلل فمٌها عالما، وكانت النبوة من ألسامه، ألن األنبٌاء مسددون مفهمون ، وموفمون إلصابة 

 .(ٖ)"الصواب فً بعض األمور ، " والنبوة " بعض معانً )الحكمة(
،وعند التؤمل والنظر نجد أن التعرٌؾ (٘()ٗ)ولد ذكر بعضهم تسعة وعشرٌن لوالً فً تعرٌؾ الحكمة

الشامل الذي ٌجمع وٌضم جمٌع هذا األلوال فً تعرٌؾ الحكمة هو: "اإلصابة فً األلوال واألفعال، ووضع 
 كل شًء فً موضعه".

ذة من الحكم وفصل المضاء الذي هو بمعنى فجمٌع األلوال تدخل فً هذا التعرٌؾ؛ ألن الحكمة مؤخو
الفصل بٌن الحك والباطل، ٌمال: إن فبلناً لحكٌم بٌِّن الحكمة، ٌعنً: أنه لبٌن اإلصابة فً المول والفعل، فجمٌع 
التعارٌؾ داخلة فً هذا المول؛ ألن اإلصابة فً األمور إنما تكون عن فهم بها، وعلم، ومعرفة، والمصٌب عن 

ً فً  فهم منه بمواضع ، فمٌهاً، عالماً، عامبلً بعلمه، ورعا ً َّللَّ الصواب ٌكون فً جمٌع أموره: فهماً، خاشٌا
 -علٌهم الصبلة والسبلم  –دٌنه... والحكمة أعم من النبوة، والنبوة بعض معانٌها وأعلى ألسامها؛ ألن األنبٌاء 

 .(ٙ)عتمادات، وفً جمٌع األمورمسددون، مفهمون، وموفمون إلصابة الصواب فً األلوال، واألفعال، واال
ًٌْرا َكثًٌِرا لوله تعالى: } ًَ َخ [، "أي: من ٌعطه هللا سبحانه وتعالى 4ٕٙ{]البمرة:َوَمْن ٌُْإَت اْلِحْكَمةَ فَمَْد أُوتِ

 .(5)الحكمة فمد أعطاه خٌراً كثٌراً"

                                                           
 .4ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٖٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمن: ٕ)
 .54٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٖٓ/ٕ(  انظر: تفسٌر البحر المحٌط، لدمحم بن ٌوسؾ، أبو حٌان األندلسً، ٗ)
ن (  انظر: تفسٌر مفهوم الحكمة فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة فً المصادر التالٌة: جامع البٌان فً تفسٌر المرآن، ألبً جعفر دمحم ب٘)

، وتفسٌر البؽوي، ٖٔٗ/ٔ، وتفسٌر ؼرابب المرآن للنٌسابوري المطبوع بهامش تفسٌر الطبري، ٔٙ، ٓٙ/ٖ، ٖٙٗ/ٔجرٌر الطبري، 
، ٔٙ، ٓٙ/ٖ، ٖٔٔ/ٕ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً، ٙٗٔ/ٔ، ٕٖٗ/ٔالمسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي،  ، وزادٙٔٔ/ٔ، ٕٙ٘/ٔ

، ٔٗ/ٖ، 25ٖ/ٔ، وروح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانً لؤللوسً، ٖٕٖ/ٔ، 2ٗٔ/ٔوتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر، 
، ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً، ٖٕٙ/ٖ، 5٘/ٖ، 4ٕ/ٕ، 5ٕٗ/ٔسٌر المنار لدمحم رشٌد رضا، ، وتفٗٗٔ/ٔ، 24ٕ/ٔوفتح المدٌر للشوكانً، 

، وصفوة 445/ٕ، 44ٖ، 4ٖٔ/ٔ، ٕٖٔ/ٔ، وفً ظبلل المرآن لسٌد لطب، ٗ٘ٔ/ٙ، 4ٕٓ/ٔ، 5ٖٔ/ٔ، وتفسٌر السعدي، ٔٗ/ٖ، 4ٔ/ٕ
 ، 5ٙ، ٙٙ/ ٙلعمل والنمل البن تٌمٌة، ، ودرء تعارض ا44ٗ، 42ٗ/ٖ، ٙٔٗ، ٖٓٙ/ٕالمفاهٌم واآلثار لعبد الرحمن الدوسري، 

، والتفسٌر المٌم البن المٌم، 54ٗ، 52ٗ/ٕ، ومدارج السالكٌن البن المٌم، 5ٓٔ/4ٔ، ومجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، ٖٕ/ ٕٕ/ 4
شرح و، ٓٗ٘/4ٕ٘، ٕٕ٘/ٓٔ، ٓٓٔ/5، ٖٔ٘/ٙ، 5ٓ، 5ٙ/ٔ، وفتح الباري بشرح صحٌح البخاري البن حجر العسمبلنً، 5ٕٕص

، وعون المعبود شرح 5ٕٖ/ٓٔ، 2٘/5، 2ٕٔ/ٙ، وتحفة األحوذي شرح سنن الترمذي، ٕٔ/٘ٔ، 42/ٙ، ٖٖ/ 5/ٕالنووي على صحٌح مسلم، 
 .ٖ٘٘، ٖٗ٘/ٖٔسنن أبً داود، 

 .ٔٙ/ٖ، ٖٙٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر الطبري، ٙ)
 .ٖٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
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لال هللا: }ومن ٌإت مكحول: "إن المرآن جزء من اثنٌن وسبعٌن جزءا من النبوة، وهو الحكمة التً لال 
 .(ٔ)الحكمة فمد أوتً خٌرا كثٌرا{"

ٌْراً َكثٌِراً{ تنكٌر تعظٌم ، كؤنه لال : فمد أوتى أّى خٌر كثٌر"  .(ٖ()ٕ)لال الزمخشري:" و}َخ
وكرر ذكر الحكمة ولم ٌضمرها لكونها فً جملة أخرى ، ولبلعتناء بها ، والتنبٌه على  لال أبو حٌان:"

 .(ٗ)شرفها وفضلها وخصالها"
لال الماسمً:"وفً إٌبلء هذه اآلٌة لما لبلها إشعار بؤن الذي ال ٌؽتر بوعد الشٌطان وٌولن بوعد هللا هو 

 . (٘)من آتاه هللا الحكمة"
لال المرطبً: " ٌمال : إن من أعطً الحكمة والمرآن فمد أعطً أفضل ما أعطً من جمع علم كتب 

[، وسمى 2٘: "}َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ لَِلٌبلً { ]اإلسراء : األولٌن من الصحؾ وؼٌرها ، ألنه لال ألولبن 
هذا خٌرا كثٌرا ، ألن هذا هو جوامع الكلم. ولال بعض الحكماء : من أعطً العلم والمرآن ٌنبؽً أن ٌعرؾ 

ن هللا تعالى نفسه ، وال ٌتواضع ألهل الدنٌا ألجل دنٌاهم ، فإنما أعطً أفضل ما أعطً أصحاب الدنٌا ، أل
ٌْراً َكثٌِراً{"  .(ٙ)سمى الدنٌا متاعا للٌبل فمال : }لُْل َمتَاُع الدُّْنٌَا لَِلٌٌل{ وسمى العلم والمرآن }َخ

لال ابن عثٌمٌن:" فإن لال لابل: ما وجه اختبلؾ التعبٌر بٌن لوله تعالى: } ٌإتً الحكمة من ٌشاء {، 
 ولوله تعالى: } ومن ٌإت الحكمة {؟

أن الحكمة لد تكون ؼرٌزة؛ ولد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن اإلنسان لد ٌحصل له  -وهللا أعلم  -فالجواب: 
مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرؾ ما ال ٌحصل له لو كان منعزالً عن الناس؛ ولهذا أتى 

ة من لبل هللا عز وجل، سواء أوتً الحكم -بالفعل المضارع المبنً للمفعول لٌعم كل طرق الحكمة التً تؤتً 
 .(5)أو من لِبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما ٌحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب"

 :(2)[، فٌه ثبلثة لراءات4ٕٙولوله تعالى: }َوَمن ٌُْإَت اْلِحْكَمةَ{]البمرة: 
 ل األول : لٌإت.األولى: لرأ الجمهور مبنٌاً للمفعول الذي لم ٌسم فاعله، وهو ضمٌر : من ، وهو المفعو

 الثانٌة: ولرأ الزهري وٌعموب:}َوَمْن ٌُْإِت اْلِحْكَمةَ{، بكسر التاء مبنٌا للفاعل.

                                                           
 . ٖٗ٘/ٕ(:ص2ٖ4ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔر الكشاؾ: ( تفسٌٕ)
( اعترض علٌه أبو حٌان لاببل: " وهذا الذي ذكره ٌستدعً أن فً لسان العرب تنكٌر تعظٌم ، وٌحتاج إلى الدلٌل على ثبوته وتمدٌره ، ٖ)

ا أي خٌر كثٌر ، إنما هو على أن ٌجعل خٌر صفة لخٌر محذوؾ ، أي : فمد أوتً خٌراً ، أي خٌر ، كثٌر. وٌحتاج إلى إثبات مثل هذ
التركٌب من لسان العرب ، وذلن أن المحفوظ أنه إذا وصؾ بؤي ، فإنما تضاؾ للفظ مثل الموصوؾ ، تمول : مررت برجل أي رجل كما 

 [ : 5ٓ/ٔ، والدر اللوامع:4ٕ/ٔ، وهمع الهوامع:ٙٓٙ/ٕلال الشاعر]الدر المصون: 
 اهُ َمبلَذاً َوَمْوببِلً دَعْوُت اْمَرأً أَيَّ اْمِرٍئ فَؤََجابَنًِ        َوكُْنُت َوإٌَِّ 

وإذا تمرر هذا ، فهل ٌجوز وصؾ ما ٌضاؾ إلٌه ؟ أي : إذا كانت صفة ، فتمول : مررت برجل أّي رجل كرٌم ، أو ال ٌجوز ؟ ٌحتاج 
ر ، ال جواب ذلن إلى دلٌل سمعً ، وأٌضاً ففً تمدٌره : أي خٌر كثٌر ، حذؾ الموصوؾ وإلامة أي الصفة ، وال ٌجوز ذلن إالَّ فً ندو

 :  [5ٔٗ/ ٔدٌوان الفرزدق:تمول : رأٌت أي رجل ، ترٌد رجبلً ، أي رجل إالّ فً ندور نحو لول الشاعر]
  إذا حارب الحّجاج أّي منافك        عبله بسٌؾ كلّما هّز ٌمطع

ً : ففً تمدٌره : خٌراً كثٌراً أّي كثٌر ، حذؾ أي الصفة ، وإلامة ً ، أي منافك ، وأٌضا المضاؾ إلٌه ممامها ، ولد حذؾ  ٌرٌد : منافما
 [.ٕٕٗ/ٕالموصوؾ به ، أي : فاجتمع حذؾ الموصوؾ به وحذؾ الصفة ، وهذا كله ٌحتاج فً إثباته إلى دلٌل".]البحر المحٌط: 

 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .4ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٖٖٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٗ/ٕأنظر: البحر المحٌط: ( 2)
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. لال أبو حٌان:" فإن أراد تفسٌر المعنى فهو صحٌح ، (ٔ)لال الزمخشري: "بمعنى: ومن ٌإته َّللاَّ الحكمة"
بل مفعوله ممّدم بفعل الشرط ، كما  وإن أراد تفسٌر اإلعراب فلٌس كذلن ، لٌس فً ٌإت ضمٌر نصب حذؾ ،

 .(ٕ)تمول : أٌاً تعط درهماً أعطه درهماً"
الثالثة: ولرأ األعمش : }ومن ٌإته الحكمة{، بإثبات الضمٌر الذي هو المفعول األول : لٌإت ، والفاعل 

 فً هذه المراءة ضمٌر مستكن فً : ٌإت ، عابد على هللا تعالى.
[، أي "ما ٌتعظ بآٌات هللا إال أصحاب العمول الذٌن 4ٕٙ{]البمرة:إِالَّ أُولُو اأْلَْلبَابِ  َوَما ٌَذَّكَّرُ  لوله تعالى: }

 .(ٖ)ٌتصرفون تصرفاً رشٌداً"
 .(ٗ)أي : وما ٌنتفع بالموعظة والتذكار إال من له لب وعمل ٌعً به الخطاب ومعنى الكبلم" لال ابن كثٌر:"

والمراد به الحّث على العمل بما تضمنت اآلي فً معنى  لال الزمخشري:" ٌرٌد الحكماء العبلم العمال.
 .(٘)اإلنفاق"

لال الماسمً: أي: وما " ٌتعظ بؤمثال المرآن والحكم، ]إال[ ذوو العمول من الناس، الخالصة من شوابب 
 .(ٙ)الهوى. وهم الحكماء"

وأن الذكرى ؼٌر ناهٌة  فؤخبر جل ثناإه أن المواعظ ؼٌر نافعة إال أولً الحجا والحلوم ، لال الطبري: "
 .(5)إال أهل النهً والعمول"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: إثبات أفعال هللا المتعلمة بمشٌبته؛ لموله تعالى: } ٌإتً الحكمة {؛ وهذه من الصفات  - ٔ
 الفعلٌة.
لحكمة ومنها: أن ما فً اإلنسان من العلم والرشد فهو فضل من هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌإتً ا - ٕ

من ٌشاء {؛ فإذا مّن هللا سبحانه وتعالى على العبد بعلم، ورشد، ولوة، ولدرة، وسمع، وبصر فبل ٌترفع؛ ألن 
هذه الصفات من هللا عز وجل؛ ولو شاء هللا لحرمه إٌاها، أو لسلبه إٌاها بعد أن أعطاه إٌاها؛ فمد ٌسلب هللا 

 نه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طٌشاً، وضبلالً، وهدراً.العلم من اإلنسان بعد أن أعطاه إٌاه؛ وربما ٌسلب م
ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء {؛ واعلم أن كل شًء علمه هللا  - ٖ

سبحانه وتعالى بمشٌبته فإنه تابع لحكمته البالؽة؛ ولٌس لمجرد المشٌبة؛ لكن لد نعلم الحكمة؛ ولد ال نعلمها؛ 
 [ .ٖٓ تعالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: لال هللا
ومنها: إثبات الحكمة هلل عز وجل؛ ألن الحكمة كمال؛ ومعطً الكمال أولى به؛ فنؤخذ من اآلٌة إثبات  - ٗ

 الحكمة هلل بهذا الطرٌك.
 عالى: } ومن ٌإت الحكمة فمد أوتً خٌراً كثٌراً {.ومنها: الفخر العظٌم لمن آتاه هللا الحكمة؛ لموله ت - ٘
 ومنها: وجوب الشكر على من آتاه هللا الحكمة؛ ألن هذا الخٌر الكثٌر ٌستوجب الشكر. - ٙ
ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فمد ٌكون ؼرٌزٌاً جبل هللا العبد علٌه؛ ولد ٌكون كسبٌاً ٌحصل  - 5

 بالمران، ومصاحبة الحكماء.

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٔ٘/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 . 5ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .4ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .2ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
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ومنها: منّة هللا سبحانه وتعالى على من ٌشاء من عباده بإٌتابه الحكمة؛ لموله تعالى: } ومن ٌإت  - 2
 الحكمة فمد أوتً خٌراً كثٌراً {.

ومنها: فضٌلة العمل؛ لموله تعالى: } وما ٌذكر إال أولو األلباب {؛ ألن التذكر ببل شن ٌحمد علٌه  - 4
صاحب العمل دل ذلن على فضٌلة العمل؛ والعمل لٌس هو الذكاء ألن العمل اإلنسان؛ فإذا كان ال ٌمع إال من 

وإن لم ٌكن اإلنسان عالبلً؛ ولهذا  -وإن لم ٌكن اإلنسان ذكٌاً؛ والذكاء؛ لوة الفطنة  -نتٌجته حسن التصرؾ 
مل إدران؛ نمول: لٌس كل ذكً عالبلً، وال كل عالل ذكٌاً؛ لكن لد ٌجتمعان؛ ولد ٌرتفعان؛ وهنان عمل ٌسمى ع

 وهو الذي ٌتعلك به التكلٌؾ، وهذا ال ٌلحمه مدح، وال ذم؛ ألنه لٌس من كسب اإلنسان.
أي عمل الرشد؛ لموله تعالى: } وما ٌذَّكر إال أولو  -ومن فوابد اآلٌة: أن عدم التذكر نمص فً العمل  - ٓٔ

 بنمص ذلن الوصؾ.األلباب {؛ فإن الحكم إذا علك بوصؾ ازداد لوة بموة ذلن الوصؾ، ونمص 
بالمواعظ الكونٌة أو الشرعٌة إال أصحاب العمول الذٌن ٌتدبرون ما حصل من  ومنها: أنه ال ٌتعظ - ٔٔ

 اآلٌات سابماً، والحماً؛ فٌعتبرون بها؛ وأما الؽافل فبل تنفعه.
 المرآن

َ يَ   [2ٕٓ({ ]البمرة : 2ْٕٓعلَُمهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )}َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَفَمٍَة أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَِإنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

وما أعطٌتم من مال أو ؼٌره كثٌر أو للٌل تتصدلون به ابتؽاء مرضات هللا أو أوجبتم على أنفسكم شٌبًا 
منع حك هللا فهو  من مال أو ؼٌره، فإن هللا ٌعلمه، وهو الُمطَِّلع على نٌاتكم، وسوؾ ٌثٌبكم على ذلن. وَمن

 ظالم، والظالمون لٌس لهم أنصار ٌمنعونهم من عذاب هللا.
 .(ٔ)[، " ٌعنً أي صدلة تصدلتم"5ٕٓلوله تعالى:}َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَفَمٍَة {]البمرة:

 .(ٕ)لال البؽوي:" فٌما فرض هللا علٌكم"
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي ما بذلتم أٌها المإمنون من مال"

 .(ٗ)[، أي:" أو نذرتم من شًء فً سبٌل هللا"5ٕٓتعالى: } أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر{]البمرة:لوله 
 .(٘)لال البؽوي: "أي : ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم فً طاعة هللا فوفٌتم به"

: من لال الطبري: " ٌعنً " بالنذر " ، ما أوجبه المرء على نفسه تبررا فً طاعة هللا ، وتمربا به إلٌه 
 .(ٙ)صدلة أو عمل خٌر" 

َ ٌَْعلَُمهُ {]البمرة:  .(5)[، أي: " فإِن هللا ٌعلمه وٌجازٌكم علٌه"5ٕٓلوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(2)لال اآللوسً: "كناٌة عن مجازاته سبحانه علٌه وإال فهو معلوم"

 :(4)[، ثبلثة اوجه5ٕٓوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} ٌَْعلَُمهُ{]البمرة:
 .(ٓٔ)األول: لال مجاهد: "ٌحصٌه"

 . (ٔ)الثانً: لال الزجاج : "ٌجازي علٌه"
                                                           

 .2ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: 2)
 .ٖٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: 4)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص2ٕٗٔن ابً حاتم)، واب2ٔ٘/٘(:ص4ٗٔٙ(، و)4ٖٔٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
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 . (ٕ)والثالث: ولٌل : ٌحفظه
 .(ٖ)لال البؽوي: "ٌحفظه حتى ٌجازٌكم به"
 .(ٗ)لال أبو حٌان: "وهذه األلوال متماربة"

كموله تعالى : }ومن ٌكسب لال البؽوي: " وإنما لال : ٌعلمه ، ولم ٌمل : ٌعلمها ألنه رده إلى اآلخر منهما 
[، وإن شبت حملته على )ما( كموله : }وما أنزل علٌكم من ٕٔٔخطٌبة أو إثما ثم ٌرم به برٌبا{]النساء: 

 .(٘)[، ولم ٌمل بهما"ٖٕٔالكتاب والحكمة ٌعظكم به{]]البمرة:
(، ولد ذكر النذر ولال الطبري:" فإن لال لنا لابل : فكٌؾ لال : }فإن هللا ٌعلمه{، ولم ٌمل : )ٌعلمهما

 .(ٙ)والنفمة، لٌل : إنما لال : }فإن هللا ٌعلمه{، ألنه أراد : فإن هللا ٌعلم ما أنفمتم أو نذرتم ، فلذلن وحد الكناٌة"
َ ٌَْعلَُمهُ{]البمرة:  :(5)[، وجهٌن5ٕٓولد ذكر أهل اللؽة فً التمدٌر فً لوله تعالى} فَإِنَّ َّللاَّ

َ ٌَْعلَُمهُ{ ثم األول: لال النحاس : "التمدٌر  }َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَفَمٍَة{ فإن هللا ٌعلمها ، }أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَإِنَّ َّللاَّ
 .(2)حذؾ"

الثانً: وٌجوز أن ٌكون التمدٌر : وما أنفمتم فإن هللا ٌعلمه وتعود الهاء على "ما" كما أنشد سٌبوٌه المرئ 
 المٌس : 

 (4)لَْم ٌَْعُؾ َرْسُمَها           ِلَما نََسَجتَْها ِمْن َجنُوٍب َوَشْمؤَلِ  فَتُِوضَح فَاِْلمْمَراةِ 
وٌكون } أو نذرتم من نذر { معطوفا علٌه. لال ابن عطٌة : "ووحد الضمٌر فً }ٌعلمه{ ولد ذكر شٌبٌن 

 .(ٓٔ)من حٌث أراد ما ذكر أو نص"
ذكور وإن كثر. والنذر حمٌمة العبارة عنه لال المرطبً: " وهذا حسن : فإن الضمٌر لد ٌراد به جمٌع الم

أن تمول : هو ما أوجبه المكلؾ على نفسه من العبادات مما لو لم ٌوجبه لم ٌلزمه ، تمول : نذر الرجل كذا إذا 
. وله أحكام ٌؤتً بٌانها فً ؼٌر هذا الوضع إن شاء هللا  -بكسرها  -وٌنذر  -بضم الذال  -التزم فعله ، ٌنذر 

 .(ٔٔ)تعالى"
 .(ٕٔ)ل أبو حٌان:" وتضمنت هذه اآلٌة وعداً ووعٌداً بترتٌب علم هللا على ما أنفموا أو نذروا، ومن نفمة"لا

لال المرطبً:" أي من كان خالص النٌة فهو مثاب ، ومن أنفك رٌاء أو لمعنى آخر مما ٌكسبه المن 
 .(ٖٔ)واألذى ونحو ذلن فهو ظالم ، ٌذهب فعله باطبل"

نى الوعد لمن أنفك ونذر على الوجه الممبول والوعٌد لمن جاء بعكس ذلن ووحد لال الشوكانً: " فٌه مع
الضمٌر مع كون مرجعه شٌبٌن هما النفمة والنذر ألن التمدٌر وما أنفمتم من نفمة فإن هللا ٌعلمها أو نذرتم من 

 .(ٗٔ)نذر فإن هللا ٌعلمه"
                                                                                                                                                                                             

 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)

 .ٗٔ-ٖٔشرح المعلمات السبع:  (4)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .4ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
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 [، 5ٕٓلوله تعالى:}َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{]البمرة:
لال البؽوي: أي:ولٌس للـ"واضعٌن الصدلة فً ؼٌر موضعها بالرٌاء أو ٌتصدلون من الحرام، ]من[ 

 .(ٔ)أعوان ٌدفعون عذاب هللا عنهم "
ٌن أو نصٌر ٌنصرهم لال الصابونً:" أي: ولٌس لمن منع الزكاة أو صرؾ المال فً معاصً هللا، من مع

 .(ٕ)من عذاب هللا"
لال الطبري:" وما لمن أنفك ماله رباء الناس وفً معصٌة هللا ، وكانت نذوره للشٌطان وفً طاعته.. 

 .(ٖ)]من[ من ٌنصرهم من هللا ٌوم المٌامة ، فٌدفع عنهم عمابه ٌومبذ بموة وشدة بطش ، وال بفدٌة
: الذٌن ٌنفمون رباء الناس، أو ٌضعون اإلنفاق فً ؼٌر موضعه. أو أي "َوما ِللظَّاِلِمٌَن{: لال الماسمً:}

بضم المّن واألذى إلٌه، أو باإلنفاق من الخبٌث، أو ٌمنعون الصدلات، أو ٌنفمون أموالهم فً المعاصً، أو ال 
 .(ٗ)ٌفون بالنذور"

ٌلة المن واألذى ، لال المراؼً:" أي وما للذٌن ظلموا أنفسهم ولم ٌزكوها من رذٌلة البخل ، أو من رذ
من أنصار  -وظلموا الفمراء والمساكٌن بمنع ما أوجبه َّللّا لهم وظلموا األمة بترن اإلنفاق فً مصالحها العامة 

لهم ٌنصرونهم ٌوم الجزاء ، فٌدفعون عنهم بجاههم أو بمالهم ، وهذا كموله : }ما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن َحِمٌٍم َوال َشِفٌعٍ 
 .(٘)ٌُطاعُ{"

آللوسً:} َوما ِللظَّاِلِمٌَن {:" أي الواضعٌن لؤلشٌاء فً ؼٌر مواضعها التً ٌحك أن توضع فٌها لال ا
فٌشمل المنفمٌن بالرٌاء والمّن واألذى، والمتحرٌن للخبٌث فً اإلنفاق، والمنفمٌن فً باطل والناذرٌن فً 

هللا تعالى من فضله، وخصهم أبو  معصٌة والممتنعٌن عن أداء ما نذروا فً حك، والباخلٌن بالصدلة مما آتاهم
سلٌمان الدمشمً بالمنفمٌن بالمّن واألذى والرٌاء والمبذرٌن فً المعصٌة ومماتل بالمشركٌن ولعل التعمٌم 

 .(ٙ)أولى"
و)الظالم(: "هو الواضع للشًء فً ؼٌر موضعه، وإنما سمى هللا المنفك رٌاء الناس ، والناذر فً ؼٌر 

 .(5)اق ماله فً ؼٌر موضعه ، ونذره فً ؼٌر ماله وضعه فٌه ، فكان ذلن ظلمه"طاعته ، ظالما ، لوضعه إنف
 .(2)[، أي من: "أعوان ٌدفعون عذاب هللا عنهم"5ٕٓولوله تعالى:}ِمْن أَْنَصاٍر {]البمرة:

 .(4)لال الماسمً:" أي من أعوان ٌنصرونهم من عماب هللا"
 .(ٓٔ)ال شفاعة وال مدافعة" لال اآللوسً:" أي أعوان ٌنصرونه من بؤس هللا تعالى

ًّ وبٌد الكرٌم كلما عثر فٌجد له نصٌرا وال ٌجد الظالم،  : "ففً إفهامه أن هللا آخذ بٌد السخ ًّ لال الحرال
 .(ٔٔ)بوضع المهر موضع البر، ناصرا"

 .(ٕٔ)ولال شرٌح:" الظالم ٌنتظر العموبة، والمظلوم ٌنتظر النصر"

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .4ٕٓ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن ٗ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: ٙ)
 .2ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: 2)
 .4ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .4ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص2ٕٕٗ( أخرجا ابن ابً حاتم)ٕٔ)
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 :(ٔ)ه اآلٌة على وجوهواختلؾ فً تفسٌر )الظَّاِلِمٌَن( فً هذ
 .(ٕ)األول: هم المشركون. لاله مماتل

 .(ٖ)الثانً: ولال أبو سلٌمان الدمشمً : "هم المنفمون بالمن واألذى والرٌاء ، والمبذورن فً المعصٌة"
 .(ٗ)الثالث: ولٌل : المنفمو الحرام

 .(٘)هللا"لال أبو حٌان: ظاهره العموم ، فكل ظالم ال ٌجد له من ٌنصره وٌمنعه من 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن اإلنفاق للٌله وكثٌره ٌثاب علٌه المرء؛ وذلن لموله تعالى: } وما أنفمتم من نفمة {،  - ٔ
وكلمة } نفمة { نكرة فً سٌاق الشرط؛ فهً تعم؛ وعلى ذلن تشمل الملٌل، والكثٌر؛ لكن الثواب علٌها مشروط 

 وفك الشرع.بؤمرٌن: اإلخبلص هلل؛ وأن تكون على 
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان إذا أنفك نفمة أن ٌحتسب األجر على هللا؛ لموله تعالى: } فإن هللا ٌعلمه {؛  - ٕ

 ألنن إذا أنفمت وأنت تشعر أن هللا ٌعلم هذا اإلنفاق فسوؾ تحتسب األجر على هللا.
 ومنها: أن ما نذره اإلنسان من طاعة فهو معلوم عند هللا. - ٖ
 ل اآلٌة على جواز النذر؟هل تد - ٗ

؛ فإن هذا ال «إن سَرلَت فإن هللا ٌعلم سرلتن»الجواب: اآلٌة ال تدل على الجواز، كما لو لال لابل مثبلً: 
؛ ألن النهً عن النذر ٌعنً (ٔ)ٌعنً أن السرلة جابزة؛ وعلى هذا فاآلٌة ال تعارض نهً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن النذر

 .(ٕ)«من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه»ا الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إنشاءه ابتداًء؛ فؤم
 ومنها: عموم علم هللا بكل ما ٌنفمه اإلنسان، أو ٌنذره من للٌل، أو كثٌر. - ٘
بللاً؛ وجه ومنها: الرد على المدرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان مستمل بعمله، ولٌس هلل فٌه تدخل إط - ٙ

ذلن: أنه إذا كان هللا ٌعلمه فبل بد أن ٌمع على حسب علمه؛ وإال لزم أن ٌكون هللا ؼٌر عالم؛ ولهذا لال بعض 
 السلؾ: جادلوهم بالعلم؛ فإن ألروا به ُخِصموا؛ وإن أنكروه كفروا.

أنصار {؛ وال ٌرد ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌنصر الظالم؛ لموله تعالى: } وما للظالمٌن من  - 5
 على هذا ما ولع فً أُحد من انتصار الكافرٌن لوجهٌن:

الوجه األول: أنه نوع عموبة، حٌث حصل من بعض المسلمٌن عصٌانهم ألمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كما لال تعالى: 
 [.ٕ٘ٔ}حتى إذا فشلتم وتنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{ ]آل عمران: 

الوجه الثانً: أن هذا االنتصار من أجل أن ٌمحك هللا الكافرٌن؛ ألن انتصارهم ٌؽرٌهم بمماتلة المسلمٌن؛ 
[ ٔٗٔحتى تكون العالبة للمسلمٌن، كما لال تعالى: } ولٌمحص هللا الذٌن آمنوا وٌمحك الكافرٌن { ]آل عمران: 

. 
هللا ال ٌجٌب دعاءه؛ ألنه لو أجٌب لكان  ومن فوابد اآلٌة: أن من دعا على أخٌه وهو ظالم له فإن - 2

 [ .ٕٔنصراً له؛ ولد لال تعالى: }إنه ال ٌفلح الظالمون{ ]األنعام: 

                                                           
 .ٖٕٗ/ٕ(انظر: البحر المحٌط: ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕ(انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٘)

: ٕ، كتاب النذر، باب 4ٙٗ؛ ومسلماً ص2ٓٙٙ: إلماء العبد النذر إلى المدر، حدٌث رلم ٙ، كتاب المدر، باب ٖ٘٘راجع البخاري ص (ٔ)
 .4ٖٙٔ[ ٕ] 5ٌٖٕٗرد شٌباً، رلم النهً عن النذر وأنه ال 

: النذر فً الطاعة )وما أنفمتم من نفمة أو نذرتم من نذر(، حدٌث رلم 2ٕ، كتاب اإلٌمان والنذور، باب 4٘٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
ٙٙ4ٙ. 
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ومنها: الثواب على الملٌل، والكثٌر؛ وفً المرآن ما ٌشهد لذلن، مثل لوله تعالى: }وال ٌنفمون نفمة  - 4
[ ، ولوله ٕٔٔ أحسن ما كانوا ٌعملون{ ]التوبة: صؽٌرة وال كبٌرة وال ٌمطعون وادٌاً إال كتب لهم لٌجزٌهم هللا

، 5تعالى فً آخر سورة الزلزلة: }فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌراً ٌره * ومن ٌعمل مثمال ذرة شراً ٌره{ ]الزلزلة: 
2. ] 

 المرآن
ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو خَ  َدلَاِت فَنِِعمَّ ُ }إِْن تُْبُدوا الصَّ ْيٌر لَُكْم َويَُكفُِّر َلْنُكْم ِمْن َسيِّئَاتُِكْم َوَّللاَّ

 [2ٕٔ({ ]البمرة : 2ٕٔبَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )
 التفسٌر:

وا بها، وتعطوها الفمراء فهذا أفضل لكم؛ ألنه  إن تظهروا ما تتصدلون به هلل فنِْعَم ما تصدلتم به، وإن تسرُّ
محو لذنوبكم. وهللا الذي ٌعلم دلابك األمور، ال ٌخفى علٌه شًء  -إلخبلصمع ا-أبعد عن الرٌاء، وفً الصدلة 

 من أحوالكم، وسٌجازي كبل بعمله.
 :(ٔ)وفً سبب نزول اآلٌة ألوال

ن نَّفَمٍَة{ اآلٌة لالوا : ٌا رسول هللا أصدلة السر أفضل أم  أحدها: لال الكلبً : "لما نزلت : }َوَمآ أَنفَْمتُم ِمّ
َدلَـاِت{"صدلة العبلنٌة ؟   .(ٕ)فنزلت : }إِن تُْبُدوا الصَّ

والثانً: أخرج ابن أبً حاتم عن الشعبً فً لوله: إن تبدوا الصدلات فنعما هً وإن تخفوها وتإتوها 
الفمراء فهو خٌر لكم لال: أنزلت فً أبً بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصؾ ماله، حتى دفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما خلفت وراءن ألهلن ٌا عمر؟ لال: خلفت لهم نصؾ مالً. وأما أبو بكر فجاء بماله كله، فمال له 
ر؟ لال: ٌكاد أن ٌخفٌه من نفسه، حتى دفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما خلفت وراءن ألهلن ٌا أبا بك

وله. فبكى عمر، ولال: بؤبً أنت وأمً ٌا أبا بكر، ما استبمنا إلى باب خٌر لط، إال كنت عدة هللا وعدة رس
 .(ٖ)سابمنا الٌه"

لال السٌوطً:" ولصة إتٌان أبً بكر وعمر بالمال وردت من طرٌك موصولة، ولكن لٌس فٌها ذكر 
زٌد ٌن أسلم عن أبٌه عن عمر ، من رواٌة (ٙ)، والحاكم(٘)، وصححها الترمذي(ٗ)نزول اآلٌة أخرجها أبو داود

 .(5)به"
الثالث: وروي عن ٌزٌد بن ابً حبٌب: "إنما نزلت هذه اآلٌة : }إن تبدوا الصدلات فنعما هً{، فً 

 . (2)الصدلة على الٌهود والنصارى"
َدلَاِت{]البمرة:  .(ٔ)[، " أي : إن تظهروا إعطاء الصدلات"5ٕٔلوله تؽالى: }إِْن تُْبُدوا الصَّ

                                                           
 .ٕٗٗ/ٕ، والبحر المحٌط: 24( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
، حدٌث مرسل جٌد اإلسناد، ولد وصله ابن أبً حاتم وانظر: تفسٌر ابن 5ٕٙ/ٔاألسب: ، والعجاب فً بٌان 24(أسباب النزول للواحدي: ٕ)

، عن ابن عباس رضً هللا عنهما وٌشهد له: ما أخرجه النسابً وعبد بن حمٌد والبزار وابن المنذر 4ٖٕ/ٔ، وفتح المدٌر: ٖٕٖ/ٓٔكثٌر: 
( عن ابن ٖٕ٘ٗٔح  - ٗ٘/ٕٔ( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 2ٕ٘/ٕن: ( والحاكم )المستدر4ٖٕ/ٔوابن أبً حاتم والبٌهمً )فتح المدٌر: 

عباس رضً هللا عنهما لال: كانوا ٌكرهون أن ٌرضخوا ألنسابهم وهم مشركون فؤنزل هللا علٌهم، صححه الحاكم ووافمه الذهبً وهو كما 
 ( .ٗ٘/ٕٔلاال )وانظر حاشٌة معجم الطبرانً الكبٌر: 

، نسبته 2٘/ ٕ، وزاد السٌوطً :2ٕٙ/ٔ، حدٌث منمطع، وانظر: العجاب فً بٌان االسباب: ٖٙ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 إلى ابن مردوٌه واألصبهانً فً "الترؼٌب"وابن عساكر.

 .4ٕٔ/ ٕ(:ص 52ٙٔ(فً سننه، كتاب الزكاة، باب الرخصة فً ذلن بعد باب الرجل ٌخرج من ماله)ٗ)
، ولال: "هذا حدٌث حسن ٘/ 5ٗ٘(:ص 5ٖ٘ٙفً منالب أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما كلٌهما)(فً "جامعه" كتاب "المنالب" باب ٘)

 صحٌح".
 " ولال: "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه" ووافمه الذهبً.ٗٔٗ/ ٔ(فً "مستدركه"، كتاب "الزكاة" "ٙ)
 .2ٕٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: 5)
 .2ٖ٘/٘(:ص44ٔٙ( أخرجه الطبري)2)
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 .(ٕ)ي:" إن تعلنوا الصدلات فتعطوها من تصدلتم بها علٌه"لال الطبر
{]البمرة: ًَ ا ِه  .(ٖ)[، أي:" فنعم الشًء هً"5ٕٔلوله تعالى:} فَنِِعمَّ

 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" ثناء على إبداء الصدلة"
 [، فً إعرابه ثبلثة أوجه:5ٕٔولوله تعالى:} نِِعّما{]البمرة:

 .(٘)تامة، والتمدٌر: نعم الشًء، فبولػ فٌهأحدها: أن )ما( بعد )نعم( معرفة 
وهذا التمدٌر مبنً على أن )ما( بعد )نعم( معرفة تامة، ال تفتمر إلى صلة، فً محل رفع فاعل بالفعل 
و)هً( مخصوص بالمدح، والمعنى: إن تبدو الصدلات بٌنكم فنعم الشًء إبداإها، فاإلبداء هو المخصوص 

ؾ إلٌه الذي هو ضمٌر الصدلات ممامه، وهذا المول أي: أن )ما( معرفة بالمدح، إال أنه حذؾ وألٌم المضا
 تامة فً محل رفع فاعل.

 . (5)والمبرد وابن السراج فً آخرٌن (ٙ)لال به سٌبوٌه
الثانً: وذهب آخرون إلى أن )ما( نكرة تامة ؼٌر موصوفة فً محل نصب تمٌٌز للفاعل المستتر وجوباً، 

 المدح، والمعنى: إن تبدو الصدلات بٌنكم فنعم شٌباً إبداإها.والمفسر )ما(، و)هً( مخصوص ب
 .(ٔٔ)وأبً حٌان (ٓٔ)وابن عطٌة (4)والواحدي (2)وهذا لول أبً علً الفارسً

ً واحداً  (ٕٔ)الثالث: وذهب الفراء إلى أن )ما( ال موضع لها من اإلعراب، وأنها مع )نعم( ركبت تركٌبا
 . (ٖٔ)كحبذا، وجمهور المحممٌن على خبلؾ هذا المول

{ ]البمرة:  ًَ ا ِه  :(ٗٔ)[ على وجوه5ٕٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }فَنِِعمَّ
ا{ بكسر النون، والعٌن ساكنة. لرأه نافع فً ؼٌ ر رواٌة ورش وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة احدها: }فَنِِعمَّ

 أبً بكر والمفّضل.
{ بكسر النون والعٌن. لرأه ابن كثٌر وعاصم فً رواٌة حفص، ونافع فً رواٌة  ًَ ا ِه والثانً: }فَنِِعمَّ

 ورش. 
{ بفتح النون وكسر العٌن . لرأه ابن عامر وحمزة والكسابً، وكلّهم شّدد المٌم ًَ ا ِه  .(٘ٔ)والثالث: }فَنِِعمَّ

ا( لم ٌكن لوله مستمٌما عند النحوٌٌن، ألنّه جمع  ا{، بسكون العٌن من )فَنِِعمَّ : "من لرأ }فَنِِعمَّ ًّ لال أبو عل
بٌن ساكنٌن، األول منهما لٌس بحرؾ مّد ولٌن، والتماء الساكنٌن عندهم إنّما ٌجوز إذا كان الحرؾ األول 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٗ/ٕ، وانظر: روح المعانً: ٕٗٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .2ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ، والعكبري فً إمبلء ما من به الرحمن: 2ٕ٘/٘، والطبري فً جامع البٌان: ٖٗ٘/ٔ(وهذا تمدٌر الزجاج فً معانً المرآن: ٘)
 .5ٖ/ٌٔبوٌه: (الكتاب لسٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ، مشكل إعراب المرآن لمكً: 45ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 5/52(أنظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5)
 .42ٕ/ٕ(الحجة للفارسً: 2)
 .ٔٙٔ/ٔ(البسٌط للواحدي: 4)
 .ٖٖٖ/ٕ(المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .5٘/ٔ( معانً المرآن للفراء: ٕٔ)
، همع الهوامع للسٌوطً: ٖ٘، لطر الندى له: 54ٕ/ٖ، أوضح المسالن البن هشام: ٖٔٔٔ/ٕأنظر: شرح الكافٌة الشافٌة البن مالن: ( ٖٔ)

٘/ٖ4 . 
 .4ٖٙ/ٕ( الحجة للمراءة السبعة: ٗٔ)
 .4ٓٔ(انظر: السبعة :٘ٔ)
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، ألنّه ما فً الحروؾ من المّد ٌصٌر عوضاً من (ٔ)وأصٌممنهما حرؾ لٌن، نحو: دابّة وشابّة، وتموّد الثوب، 
الحركة، أال ترى أنّه إذا صار عوضاً من الحرؾ المتحرن المحذوؾ من تمام بناء الشعر عندهم، فؤن ٌكون 

 عوضاً من الحركة أسهل.
ا( فً ل(ٕ)ولد أنشد سٌبوٌه شعراً لد اجتمع فٌه الساكنان  راءة من أسكن ، على حّد ما اجتمعا فً )فَنِِعمَّ

 :(ٖ)العٌن وهو
 كؤنّه بعد كبلل الزاجر       ومسحً مّر عماب كاسر

[، ٗ٘، ولعل أبا عمرو أخفى ذلن كؤخذه باإلخفاء فً نحو: }باِربُِكْم{ ]البمرة: (ٗ)وأنكره أصحابه
 [ فظّن. السامع اإلخفاء إسكاناً للطؾ ذلن فً الّسمع وخفابه.5ٙو}ٌََؤُْمُرُكْم{]البمرة:

ا{، فحّجته أنّه أصل الكلمة نعم، ثم كسر الفاء من أجل حرؾ الحلك. وال ٌجوز أن وأّما  من لرأ: }فَنِِعمَّ
[، أاّل ترى أّن من لال: هذا لّدم مالن، ٌٖ٘كون ممن لال: نعم، فلّما أدؼم حّرن، كما ٌمول: }ٌَْهِدي{ ]ٌونس:

صل ال ٌجوز فٌه ذلن كما جاز فً المتصل فؤدؼم، لم ٌدؼم نحو لوله: هذا لدم مالن، وجسم ماجد، ألّن المنف
ا، فحرن العٌن، فلٌس على لؽة من لال: نعم ما، فؤسكن العٌن،  لال سٌبوٌه: أّما لول بعضهم فً المراءة: فَنِِعمَّ

: أنّها لؽة هذٌل، وكسر، كما لال: لعب. ولو (٘)ولكن على لؽة من لال: نعم فحرن العٌن. وحّدثنا أبو الخطاب
نعّما ممن ٌمول فً االنفصال: نعم لم ٌجز اإلدؼام على لوله، لما ٌلزم من تحرٌن الساكن فً  كان الذي ٌمول:

ا{ فإنّما جاء بالكلمة على أصلها، وهو نعم كما لال  :(ٙ)المنفصل. وأّما من لال:}فَنِِعمَّ
 ما أللّت لدماي إنّهم      نعم الساعون فً األمر المبرّ 

اإلدؼام نعم، كما أن من لال: نعّما ال ٌكون ممن لال لبل اإلدؼام: نعم، وال ٌجوز أن ٌكون ممن ٌمول: لبل 
 .(5)ولكن ممن ٌمول نعم، فجاء بالكلمة على أصلها وكل حسن"

                                                           
 وأصٌم: تصؽٌر أصّم. ٕٕٔ/ ٕوالرضً فً شرح الشافٌة  5ٓٗ/ ٕ(لوله: تمود لم ترد فً المعاجم وأوردها سٌبوٌه ٔ)
لال سٌبوٌه كبلماً ٌظن به فً »(ولد رّد ابن جنً فً سر صناعة اإلعراب والمحتسب على من ظن أن سٌبوٌه جمع بٌن الساكنٌن فمال: ٕ)

 ظاهره أنه أدؼم الحاء فً الهاء، بعد أن للب الهاء الحاء، فصار فً ظاهر لوله:
: إن هذا ال ٌجوز إدؼامه؛ ألّن السٌن ساكنة، وال ٌجمع بٌن ساكنٌن. فهذا لعمري تعلك بظاهر واستدرن أبو الحسن ذلن علٌه ولال«. مسحّ »

ى نظر لفظه، فؤّما حمٌمة معناه؛ فلم ٌرد محض اإلدؼام وإنّما أراد اإلخفاء؛ فتجّوز بذكر اإلدؼام، ولٌس ٌنبؽً لمن لد نظر فً هذا العلم أدن
الفاحش حتى ٌخرج فٌه من خطؤ اإلعراب إلى خطؤ الوزن. ألّن هذا الشعر من مشطور الرجز، أن ٌظن سٌبوٌه ممن ٌتوجه علٌه هذا الؽلط 

مفاعلن، فالحاء: بإزاء عٌن مفاعلن، فهل ٌلٌك بسٌبوٌه أن ٌكسر شعراً، وهو من « ومس حهً»وتمطٌع الجزء الذي فٌه السٌن والحاء: 
 (.ٙٙ/ ٔاعة ا. هـ. )من سّر الصن« ٌنبوع العروض، وبحبوحة وزن التفعٌل؟!

وفً « مسحه»كما جاء رسمها فً الكتاب، وأصله: « مسحً»على إدؼام الهاء فً الحاء فً كلمة  ٖٔٗ/ ٕ(البٌت من شواهد سٌبوٌه ٖ)
وسماه إدؼاما « مسحه»أنّه أخفى الهاء عند الحاء فً لوله:  -سٌبوٌه -. لال األعلم: ٌرٌدٕٙ/ ٔوالمحتسب  ٘ٙسّر صناعة اإلعراب ص 

 فاء عنده ضرب من اإلدؼام، وال ٌجوز اإلدؼام فً البٌت النكسار الشعر. وكذلن بٌّنه ابن جنً.ألّن اإلخ
 (من أمثال أبً الحسن األخفش الذي ذكره ابن جنً.ٗ)
 (هو األخفش األكبر.٘)
 2ٓٗ/ ًٕ سٌبوٌه ، وف4ٖٕ/ ٗلطرفة برواٌة المصنؾ، وعجزه فً شرح الكافٌة  2٘/ ٕ(البٌت من شواهد التبرٌزي فً شرح الحماسة ٙ)

 برواٌة:
 ما أللّت لدم ناعلها      نعم الساعون فً الحً الّشطر

 برواٌة: 2ٕٕ/ ٕوالخصابص  5ٖ٘، ٕٖٗ/ ٔونمله ابن جنً عن شٌخه أبً علً فً المحتسب 
 ما أللت لدمً إنّهم       نعم الساعون فً األمر المبرّ 

 :5ٕورواٌة البٌت فً: دٌوان طرفة: 
 إنّهم     نعم الساعون فً الموم الشطر حالتً والنفس لدما

. وفً اللسان )برر(. المبّر: الؽالب، من أبّره ٌبّره: إذا لهره بفعال أو ٔٓٔ/ ٗولد استوفى الكبلم على الشاهد البؽدادي فً خزانة األدب 
 ؼٌره.

 .42ٖ-45ٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 5)
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 :(ٔ)واختلؾ أهل العلم فً المعنً بالـ)صدلات( هنا، التطوع أم الفرض
، وبه لال (ٕ)كل الصدلاتاألول: لٌل األلؾ والبلم للعهد ، فتصرؾ إلى المفروضة ، فإن الزكاة نسخت 

 .(ٙ)، وأبو جعفر(٘)، وٌزٌد بن أبً حبٌب(ٗ)، ولتادة(ٖ)الحسن
، ألن (2)، وهو لول جمهور المفسرٌن(5)الثانً: المراد هنا صدلات التطّوع دون الفرض. لاله سفٌان

الرٌاء عنها ، "اإلخفاء فٌها أفضل من اإلظهار ، وكذلن سابر العبادات اإلخفاء أفضل فً تطوعها النتفاء 
 .(4)ولٌس كذلن الواجبات"

 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" والصدلات ظاهر العموم ، فٌشمل المفروضة والمتطّوع بها"
 .(ٔٔ)[، أي:" وإن تستروها فلم تعلنوها"5ٕٔلوله تعالى:} َوإِْن تُْخفُوَها{]البمرة:

 .(ٕٔ)لال اآللوسً: " أي تسروها"
 .(ٖٔ)[، أي: " وتعطوها الفمراء فً السر"5ٕٔ{]البمرة: لوله تعالى:} َوتُْإتُوَها اْلفُمََراءَ 

ٌٌْر لَُّكْم{]البمرة:  .(ٗٔ)[، أي:" فهو أفضل لكم، ألن ذلن أبعد عن الرٌاء"5ٕٔلوله تعالى:} فَُهَو َخ
 .(٘ٔ)لال الماسمً:" أي من العبلنٌة، ألنه أبعد عن الرٌاء وألرب إلى اإلخبلص الذي هو روح العبادات"

 .(ٙٔ)ي: " فاإلخفاء خٌر لكم"لال اآللوسً: أ
 .(5ٔ)لال الطبري:" فإخفاإكم إٌاها خٌر لكم من إعبلنها"

ل تمٌٌده  اإلخفاَء بإٌتاء الفمراء خاصةً، ولم ٌَمُْل: وإن تُخفوها فهو خٌٌر لكم،  -تعالى  -لال ابن المٌم: "وتؤمَّ
َدلة ما ال ٌُمكن إخفاإه، كتجهٌز جٌٍش، وبناء لنطرةٍ،  وإجراء نهٍر، أو ؼٌر ذلن، وأما إٌتاإها فإنَّ من الصَّ

الفمراء، ففً إخفابها من الفوابد: الستر علٌه، وعدم تَْخِجٌِله بٌن الناس، وإلامته مماَم الفضٌحة، وأن ٌرى النَّاُس 
ه أنَّ ٌده هً الٌد السُّفلى، وأنَّه ال شًَء له؛ فٌزهدون فً معاملته ومعاَوضته، وهذا لدٌر زابٌد من اإلحسان إلٌ

نه اإلخبلص..." َدلة، مع تضمُّ  .(2ٔ)لمجرد الصَّ

                                                           
 . ٕٗٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
بسنده "عن عبد هللا بن عباس، لوله: }إن تبدوا الصدلات فنعما هً وإن تخفوها وتإتوها الفمراء فهو خٌر لكم{ فكان  ( أخرج ابن أبً حاتمٕ)

هذا ٌعمل به، لبل أن تنزل، فلما نزلت براءة بفرابض الصدلات وتفضٌلها، انتهت الصدلات إلٌها".]تفسٌر ابن أبً 
 [.ٖ٘٘/ٕ(:ص2ٖٕٗحاتم)

 [.ٖ٘٘/ٕمماتل بن حٌان، أنها منسوخة".]تفسٌره:  لال ابن أبً حاتم: "وروي عن
ا َوَعبلنٌَِةً ] ٌِْل َوالنَّهاِر ِسرًّ  [.ٖ٘ٙ/ٔ[".]المحرر الوجً:5ٕٗالبمرة: ولال النماش: "إن هذه اآلٌة نسخها لوله تعالى: الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْموالَُهْم بِاللَّ

 .ٕٗٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕبحر المحٌط: ( نمبل عن: الٗ)
 .ٕٗٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٘)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص2ٕٗٗ( أنظر:تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص2ٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٗٗ/ٕ، والبحر المٌط: ٕٖٖ:ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖ٘ٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 .ٕٗٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .2ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري ٔٔ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٕٔ)
 .2ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ( روح المعانً: ٙٔ)
 .2ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 .5ٓٔ( تفسٌر ابن المٌم: 2ٔ)
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 :(ٔ)ولد اختلفوا : هل األفضل إظهار الصدلات أم إخفاإها، وفٌه وجوه
الرٌاء أبعد ، فؤما الزكاة فإبداإها أفضل ،  : إسرار صدلة التطوع أفضل ِمن إظهارها، ألنه من أحدها

 .(ٗ)، وأبو جعفر(ٖ)، وسفٌان(ٕ)ألنه من التهمة أبعد ، وهو لول ابن عباس
 .(٘)وحكى الطبري اإلجماع على إظهار الصدلة المفروضة، واختاره ، الماضً أبو ٌعلى

 .(ٙ)لال ابن حجر: " وأما اآلٌة فظاهرة فً تفضٌل صدلة السر"
ولال المرطبً:" مثل هذا ال ٌمال من جهة الرأي وإنما هو تولٌؾ ، وفً صحٌح مسلم عن النبً صلى هللا 

، وذلن أن الفرابض ال ٌدخلها رٌاء والنوافل (5)لال : " أفضل صبلة المرء فً بٌته إال المكتوبة" علٌه وسلم أنه
عرضة لذلن، وروى النسابً عن عمبة بن عامر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن الذي ٌجهر بالمرآن كالذي ٌجهر 

ث : "إن صدلة السر تطفا ؼضب ، وفً الحدٌ(2)بالصدلة والذي ٌسر بالمرآن كالذي ٌسر بالصدلة"
 .(ٓٔ(")4)الرب"

لال ابن العربً : "ولٌس فً تفضٌل صدلة العبلنٌة على السر ، وال تفضٌل صدلة السر على العبلنٌة 
حدٌث صحٌح ولكنه اإلجماع الثابت ، فؤما صدلة النفل فالمرآن ورد مصرحا بؤنها فً السر أفضل منها فً 

إن هذا على الؽالب مخرجه ، والتحمٌك فٌه أن الحال فً الصدلة تختلؾ بحال الجهر ، بٌد أن علماءنا لالوا : 
 .(ٔٔ)المعطً لها والمعطى إٌاها والناس الشاهدٌن لها. أما المعطً فله فٌها فابدة إظهار السنة وثواب المدوة"

ذه ثم لال المرطبً: "هذا لمن لوٌت حاله وحسنت نٌته وأمن على نفسه الرٌاء ، وأما من ضعؾ عن ه
المرتبة فالسر له أفضل، وأما المعطى إٌاها فإن السر له أسلم من احتمار الناس له ، أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
الؽنى عنها وترن التعفؾ ، وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العبلنٌة لهم ، من جهة أنهم ربما طعنوا 

ولهم فٌها تحرٌن الملوب إلى الصدلة ، لكن هذا الٌوم على المعطً لها بالرٌاء وعلى اآلخذ لها باالستؽناء ، 
 .(ٕٔ)للٌل"

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص2ٗ5ٕ، وابن ابً حاتم)2ٖ٘/٘(:ص45ٔٙالطبري)(أنظر: تفسٌر ٕ)
 .2ٖ٘/٘(:ص42ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
. ولفظه:": }إن تبدوا الصدلات فنعما هً{ ٌعنً: الزكاة المفروضة". وتفسٌر ابن أبً ٖ٘٘/ٕ(:ص2ٕٗٗ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)

 اء ٌعنً: التطوع".. ولفظه:" وإن تخفوها وتإتوها الفمر5ٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٓحاتم)
 .5ٓٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٗٗ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٘)
ٌٌْر لَُكْم(، أما إذا صرفت -عز وجل-. أي: إذا أعطٌت للفمراء وذوي الحاجات لموله4ٖٖ/ٖ( الفتح: ٙ) : )َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخ

الخٌرٌة ونحوها فلٌس فً اآلٌة ما ٌدل على فضٌلة صدلة السر، واألمر خاضع للمصلحة، فإذا لم ٌخش  الصدلة لؽٌر الفمراء كالمشارٌع
المتصدق على نفسه رٌاء، وكان فً إظهارها أسوة وتنشٌطاً لذوي األموال فً البذل والعطاء، كان اإلظهار أفضل، وهللا أعلم. انظر: جامع 

ب، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 25ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕعطٌة:  ، المحرر الوجٌز البن2ٗ٘/٘البٌان للطبري: 
 وؼٌرها.  4ٙ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن للسعدي: ٖٖٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 44ٖ/ٔ
 .4ٕ٘ٙ/ٙ(:ص2ٙٓٙ( صحٌح البخاري)5)
 .ٕٕ٘/ٖ(:صٖٙٙٔ( سنن النسابً)2)
 .ٕٔٗ/4ٔ(:ص2ٔٓٔ( المعجم الكبٌر)4)
 .ٕٖٖ/ٖسٌر المرطبً: ( تفٓٔ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
هِل  :. وللِعزُّ بن عبدالسَّبلم كبلم نفٌس فً تفاُوِت فضِل اإلسرار واإلعبلن بالطَّاعات، إذ ٌمول: "فإن لٌلٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)

ٌاء، أو ال؟ فالجواُب: أن    :الطَّاعات ثبلثةُ أَْضُربٍ اإلخفاُء أفضُل من اإلعبلن؛ لما فٌه من اجتناب الّرِ
منكر، ما ُشِرَع مجهوًرا، كاألذان واإللامة والتَّكبٌر، والَجْهر بالمراءة فً الصَّبلة والُخَطِب الشرعٌة، واألمر بالمعروؾ والنهً عن ال :أحدها

ٌاَء؛ جاَهدَ  نفَسهُ فً َدْفِعِه إلى أن تحضره نٌَّةُ اإلخبلص،  وإلامة الجمعة والجماعات، وؼٌر ذلن، فهذا ال ٌُمكن إخفاإه، فإن خاؾ فاِعلُه الّرِ
ٌة  .فٌؤتً به ُمْخلًَصا كما ُشِرَع؛ فٌَْحُصل على أَْجِر ذلن الفعل، وعلى أَْجِر الُمجاِهد؛ لما فٌه من المصلحة المتعّدِ

 .إسراُرهُ خٌٌر من إعبلنهما ٌكون إسراُرهُ خًٌرا من إعبلنه، كإسرار المراءة فً الصبلة، وإسرار أَْذكارها، فهذا  :الثانً
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ً ونفبلً أفضل ، لاله ٌزٌد بن أبً حبٌب ، (ٖ)، ولتادة(ٕ)، والحسن(ٔ)والثانً : أن إخفاء الصدلتٌن فرضا
 .(ٗ)والربٌع

النبً لال المهدوي: "لٌل المراد باآلٌة فرض الزكاة وما تطوع به، فكان اإلخفاء فٌهما أفضل فً مدة 
. لال (٘)علٌه السبلم، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلن فاستحسن العلماء إظهار الفرض لببل ٌظن بؤحد المنع"

ابن عطٌة: "وهذا المول مخالؾ لآلثار، وٌشبه فً زمننا أن ٌحسن التستر بصدلة الفرض، فمد كثر المانع لها 
 .(ٙ)وصار إخراجها عرضة للرٌاء"
لصدلات على فمراء الٌهود والنصارإ أفضل، وأما ما أعطى فمراء المسلمٌن والثالث: ولٌل: إن إخفاء ا

 .(5)من زكاة وصدلة تطوع ، فإخفاإه أفضل من عبلنٌته. لاله ٌزٌد بن أبً حبٌب
: أجمع الناس على أن إظهار (2)لال ابن عطٌة:" وهذا مردود ال سٌما عند السلؾ الصالح، فمد لال الطبري

 .(4)الواجب أفضل"
الطبري:" ولم ٌخصص هللا من لوله : }إن تبدوا الصدلات فنعما هً{، شٌبا دون شًء، فذلن على لال 

العموم إال ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرابض لد أجمع الجمٌع على أن الفضل فً إعبلنه 
اجبة ، فحكمها فً أن وإظهاره سوى الزكاة التً ذكرنا اختبلؾ المختلفٌن فٌها مع إجماع جمٌعهم على أنها و

 .(ٓٔ)الفضل فً أدابها عبلنٌة ، حكم سابر الفرابض ؼٌرها"
ن َسٌِّبَاتُِكْم{]البمرة:  .(ٔٔ)[، " أي وٌمحو عنكم بعض ذنوبكم"5ٕٔلوله تعالى:}َوٌَُكفُِّر َعنُكم ّمِ

 .(ٕٔ)لال الصابونً:"أي: ٌزٌل بجمٌل أعمالكم سًء آثامكم"
 .(ٖٔ)لال السعدي: " ففٌه دفع العماب"

 .(ٗٔ)لال اآللوسً: " أي وهللا ٌكفر أو اإلخفاء، واإلسناد مجازي"
 .(٘ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" السٌبة: هً ما ٌسوء المرء عمله، أو ثوابه"

ن َسٌِّبَاتُِكْم{]البمرة:  : (ٙٔ)[،  ثبلثة أوجه5ٕٓوذكر أهل التفسٌر فً إعراب}ِمْن{ فً لوله تعالى:}ّمِ
، لال ابن عطٌة:" (5ٔ)أحدها : أن}ِمْن{ زابدة تمدٌرها : وٌكفر عنكم سٌباتكم. لاله بعض نحوًٌ البصرة 

 .(ٔ)وذلن منهم خطؤ"
                                                                                                                                                                                             

ٌاء، أو َعَرَؾ ذلن ِمن نفسه، كان اإلخفاء أفضَل من اإلبداء؛ :الثالث َدلات، فإْن خاؾ على نفسه الّرِ لموله  ما ٌُخفَى تارةً وٌُظَهُر أخرى، كالصَّ
ٌٌْر لُكُمْ  -  [.ٕ٘ٔ/ٔ]لواعد األحكام: [" 5ٕٔالبمرة: ]{  تعالى:}َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخ
 .ٖ٘ٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٗ4ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٗ4ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .2ٖ٘/٘(:ص44ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 . وسٌؤتً كبلمه.2ٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .2ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٙ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٗٔ)
 .2ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ، والبحر المحٌط: ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙٔ)
 .2ٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 5ٔ)
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،" ألن الصدلات ال ٌكفر بها جمٌع (ٕ)والثانً : ولٌل: أنها تبعٌضٌة، أي: "نكفر الصفابر من الذنوب
 .(ٗ)ؼٌر التوبة، الصؽابر"، لال الماوردي: "إنما ٌكفر بالطاعة من (ٖ)السٌبات"

 .(ٙ). لال أبو حٌان وهذا "ضعٌؾ"(٘)والثالث: ولٌل: أنها سببٌة، والتمدٌر: من أجل ذنوبكم
 : (5)وذكروا فً )تكفٌر السٌبات( وجهٌن

 أحدهما : ٌسترها علٌهم .
 والثانً : ٌؽفرها

 :(2)[، على وجوه5ْٕٔم {]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} َوٌَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسٌِّبَاتِكُ 
أحدها: روي عن ابن عباس أنه كان ٌمرإه : }وتكفر عنكم{، بالتاء، وكان ٌمول:" الصدلة هً التً 

 .(4)تكفر"
 . (ٓٔ)والثانً: ولرأ ابن عامر:}َوٌَُكفُِّر َعْنُكْم{ بالٌاء والرفع، وكذلن حفص عن عاصم

 ذكر فً اآلٌة من سٌباتكم.بمعنى : وٌكفر هللا عنكم بصدلاتكم ، على ما 
 والثالث: لرأ نافع وحمزة والكسابً }ونكفر{، بالنون وجزم الراء.

ٌعنً : "وإن تخفوها وتإتوها الفمراء نكفر عنكم من سٌباتكم بمعنى : مجازاة هللا عز وجل مخفً   
 .(ٔٔ)الصدلة بتكفٌر بعض سٌباته بصدلته التً أخفاها"

ٌٌْر لَُكْم{، لال أبو علً: " وأّما من جزم  فمال: }ونكفْر عنكم{، فإنّه حمل الكبلم على موضع لوله: }فَُهَو َخ
ٌٌْر لَُكم{ْ فً موضع جزم، أاّل ترى أنّه لو لال: وإن تخفوها ٌكن أعظم ألجركم، لجزم.  ألّن لوله: }فَُهَو َخ

ٌٌْر لَُكْم{ فً موضع جزم فحمل لوله: وٌكفر على ا لموضع، ومثل هذا فً فمد علمت أّن لوله: }فَُهَو َخ
ُ فبَل هاِدَي لَهُ َوٌََذُرُهْم ]األعراؾ:  الحمل على الموضع أن سٌبوٌه زعم أن بعض المراء لرأ:} َمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٌٌْر لَُكم{ْ. (ٕٔ)[2ٙٔ  ألّن لوله: }فبَل هاِدَي لَهُ{: فً أنّه فً موضع جزم مثل لوله: }فَُهَو َخ
ًَ أََحَدُكُم اْلَمْوُت فٌََمُوَل  ومثله فً الحمل على الموضع، لوله تعالى: }َوأَْنِفمُوا ِمْن َما َرَزْلنَاُكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ

اِلِحٌَن{ ]المنافمون :  دََّق َوأَُكْن ِمَن الصَّ ْرتَنًِ إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب فَؤَصَّ [، حمل لوله }َوأَُكْن{ على َٓٔرّبِ لَْواَل أَخَّ
دَّ  َق{، ألّن هذا موضع فعل مجزوم، لو لال: )أّخرنً إلى أجل لرٌب أّصدق(، لجزم، فإذا موضع لوله: }فَؤَصَّ

 :(ٖٔ)ثبت أّن لوله: فؤّصدق فً موضع فعل مجزوم حمل لوله:أَُكْن علٌه، ومثل ذلن لوله الشاعر 
 أنّى سلكت فإنّنً لن كاشح     وعلى انتماصن فً الحٌاة وأزدد

 ننً لن كاشح.فحمل لوله وأزدد على موضع لوله: فإ

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕ، وروح المعانً: 5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٘)
 .ٕٙٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔأنظر: النكت والعٌون:  (5)
 .2٘٘-2ٗ٘/٘، وتفسٌر الطبري: ٓٓٗ-44ٖ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: 2)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٓٓٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٓٔ)
 .2ٗ٘/٘(تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٗٗ/ٔ( أنظر: الكتاب: ٕٔ)
 «.أنّى سلكت»مكان « أٌّا فعلت»وفٌه:  ٖ٘ٙ/ ٘ٔنمبل عن الحجة وفً تهذٌب اللؽة لؤلزهري  4ٕٙ/ ٙ(البٌت فً شرح أبٌات المؽنً ٖٔ)
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 :(ٔ)ومثله لول اآلخر، وأظنّه أبا دإاد 
 فؤبلونً بلٌّتكم لعلًّ      أصالحكم وأستدرج نوٌّا

فؤّما النون والٌاء فً لوله: نكفّر، وٌكفّر، فمن لال: وٌكفّر فؤلن ما بعده على لفظ اإلفراد، فٌكفّر أشبه بما 
 .(ٕ)بعده من اإلفراد منه بالجمع"

 ٌر وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر: }ونكفر{، بالنون والرفع.الرابع: ولرأ ابن كث
: "من لرأ }ونكفر عنكم{، من سٌباتكم فرفع، كان رفعه من  وجهٌن: ًّ  لال أبو عل

 أحدهما: أن ٌجعله خبر مبتدأ محذوؾ تمدٌره: ونحن نكفّر عنكم سٌباتكم.
واآلخر: أن ٌستؤنؾ الكبلم وٌمطعه مما لبله، فبل ٌجعل الحرؾ العاطؾ لبلشتران ولكن لعطؾ جملة  

 .(ٖ)على جملة"
لال الطبري: "وأولى المراءات فً ذلن عندنا بالصواب لراءة من لرأ :}ونكفر عنكم{ بالنون وجزم 

التطوع ابتؽاء وجهه من صدلته ، الحرؾ ، على معنى الخبر من هللا عن نفسه أنه ٌجازي المخفً صدلته من 
بتكفٌر سٌباته. وإذا لرئ كذلن ، فهو مجزوم على موضع " الفاء " فً لوله : " فهو خٌر لكم " . ألن " الفاء " 

 .(ٗ)هنالن حلت محل جواب الجزاء"
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر{]البمرة:  .(٘)ٌعلم خفاٌاكم" [، أي "هو سبحانه مطلع على أعمالكم5ٕٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(ٙ)أي: علٌم ببواطن األمور كظواهرها" لال ابن عثٌمٌن:"
ُ بِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر وعد ووعٌد"  .(5)لال ابن عطٌة: " ولوله: َوَّللاَّ

لال المراؼً:" أي فما تفعلونه فً صدلاتكم من اإلسرار واإلعبلن ، فاَّلّل خبٌر به ، علٌم بؤمره ، 
 .(2)وفً هذا ترؼٌب فً إعطاء الصدلات سرا" ومجازٌكم علٌه ،

 .(4)لال الصابونً: "واآلٌة ترؼٌب فً اإِلسرار"
ُ بِما تَْعَملُوَن{ فً صدلاتكم من اإلبداء واإلخفاء }َخبٌٌِر{: عالم ال ٌخفى علٌه شًء  لال اآللوسً:" }َوَّللاَّ

ن اختلفا فً األفضلٌة، وٌجوز أن ٌكون فٌجازٌكم على ذلن كله، ففً الجملة ترؼٌب فً اإلعبلن واإلسرار وإ
 .(ٓٔ)الكبلم مسالا للترؼٌب فً الثانً لمربه ولكون الخبرة باإلبداء لٌس فٌها كثٌر مدح"

لال أبو حٌان:" تم هللا بهذه الصفة ألنها تدل على العلم بما لطؾ من االشٌاء وخفً ، فناسب اإلخفاء 
 .(ٔٔ)ختمها بالصفة المتعلمة بما خفً"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: الحث على الصدلة، والترؼٌب فٌها سواء أبداها، أو أخفاها. - ٔ

                                                           
 2ٕٓ/ ٔوابن الشجري  ٕٗٗ، ٖٔٗ/ ٕ، 5ٙٔ/ ٔوالخصابص  22/ ٔومعانً المرآن للفراء  ٖٓ٘(البٌت فً دٌوانه جمع كرنباوم ص ٔ)

 ، واللسان )علل(.4ٕٕ/ ٌٙات المؽنً ، وهو من شواهد شرح أبٓٗ، وتؤوٌل مشكل المرآن ص 2ٓٗ/ ٔوالنمابض 
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .ٓٓٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .2٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٗٗ/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
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ومنها: أن إخفاء الصدلة أفضل من إبدابها؛ ألنه ألرب إلى اإلخبلص؛ وأستر للمتصدق علٌه؛ لكن إذا  - ٕ
ً اللتداء الناس بعضهم -كان فً إبدابها مصلحة ترجح على إخفابها  ببعض، أو  مثل أن ٌكون إبداإها سببا

 فإبداإها أفضل. -ٌكون فً إبدابها دفع مبلمة عن المتصدق، أو ؼٌر ذلن من المصالح 
ومنها: أن الصدلة ال تعتبر حتى ٌوصلها إلى الفمٌر؛ لموله تعالى: } وتإتوها الفمراء{. وٌتفرع على  - ٖ

 هذا فرعان: 
 أحدهما: أن مإونة إٌصالها على المتصدق.

 ٌتصدق بماله، ثم بدا له أال ٌتصدق فله ذلن؛ ألنه لم ٌصل إلى الفمٌر.الثانً: أنه لو نوى أن 
أي أن بعض األعمال أفضل من بعض؛ لموله تعالى: } فهو خٌر لكم {؛  -ومنها: تفاضل األعمال  - ٗ

 وتفاضل األعمال ٌكون بؤسباب:
 أفضل من الزكاة، وما دونها. -مثبلً  -منها التفاضل فً الجنس ، كالصبلة  -أ 
ومنها التفاضل فً النوع ؛ فالواجب من الجنس أفضل من التطوع؛ لموله تعالى فً الحدٌث المدسً:  - ب

 .(ٔ)«ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه»
ال تسبوا أصحابً، فوالذي نفسً بٌده : »-صلى هللا علسه وسلم-ومنها التفاضل باعتبار العامل لموله  -ج 

 .(ٕ)«أحد ذهباً ما بلػ مّد أحدهم وال نصٌفه لو أنفك أحدكم مثل
ما من أٌام العمل »ومنها التفاضل باعتبار الزمان ، كموله )ص( فً العشر األول من ذي الحجة:  -د 

، وكموله تعالى: }لٌلة المدر خٌر من ألؾ شهر{ ]المدر: (ٖ)«الصالح فٌهن أحب إلى هللا من هذه األٌام العشر
ٖ.] 

 بحسب المكان ، كفضل الصبلة فً المسجد الحرام على ؼٌره. ومنها التفاضل -هـ 
الماهر بالمرآن مع السفرة الكرام البررة؛ »ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتمانه ، كموله )ص(:  -و 

 .(ٗ)«له أجران والذي ٌمرأ المرآن وٌتتعتع فٌه وهو علٌه شاق
، «بعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله...س»ومنها التفاضل بحسب الكٌفٌة ، مثل لوله )ص(:  -ز 

 .(٘)«ورجل تصدق بصدلة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه»وذكر منهم: 
وتفاضل األعمال ٌستلزم تفاضل العامل؛ ألن اإلنسان ٌشرؾ، وٌفضل بعمله؛ وتفاضل األعمال ٌستلزم 

أعنً زٌادة اإلٌمان، ونمصانه  -األعمال تفاضل اإلٌمان  زٌادة اإلٌمان؛ ألن اإلٌمان لول، وعمل؛ فإذا تفاضلت
 وهو مذهب أهل السنة، والجماعة. -

ومن فوابد اآلٌة: أن الصدلة سبب لتكفٌر السٌبات؛ لموله تعالى: } وٌكفر عنكم من سٌباتكم {؛ وٌإٌد  - ٘
، ثم تبل « ر، وصبلة الرجل فً جوؾ اللٌلالصدلة تطفا الخطٌبة كما ٌطفا الماء النا»هذا لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 [ .ٙٔ]السجدة:  (ٔ))ص(: }تتجافى جنوبهم عن المضاجع...{

                                                           
 .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ - ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
، كتاب فضابل ٖٕٔٔ، وأخرجه مسلم ص5ٖٖٙ، كتاب فضابل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، باب، حدٌث رلم 44ٕأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .ٕٓٗ٘[ ٕٕٔ] 25ٗٙ، تحرٌم سب الصحابة رضً هللا عنهم، حدٌث رلم ٗ٘الصحابة، باب 
، 5ٕٕٔ؛ وأخرجه الترمذي ص4ٙ4شرٌك، حدٌث رلم ، فضل العمل فً أٌام التٔٔ، كتاب العٌدٌن، باب 4ٙ4أخرجه البخاري ص (ٖ)

 ؛ واللفظ له.5٘5: ما جاء فً العمل فً أٌام العشر، حدٌث رلم ٕ٘كتاب الصوم، باب 
، كتاب صبلة 2ٖٓ؛ وأخرجه مسلم ص4ٖ5ٗ: سورة عبس، حدٌث رلم 2ٓ، كتاب تفسٌر المرآن، باب ٕ٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)

 واللفظ له. 542[ ٕٗٗ] 2ٕٙٔرآن...، حدٌث رلم ، فضل الماهر بالم2ٖالمسافرٌن، باب 
، 2ٗٓ؛ وأخرجه مسلم صٓٙٙ: من جلس فً المسجد ٌنتظر الصبلة...، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب األذان، باب ٖ٘أخرجه البخاري ص (٘)

 .ٖٔٓٔ[ 4ٔ] 2ٖٕٓ: فضل إخفاء الصدلة، حدٌث رلم ٖٓكتاب الزكاة، باب 
: ما جاء فً حرمة الصبلة، حدٌث 2، كتاب اإلٌمان، باب 4ٔ٘ٔأخرجه الترمذي ص، وٖٕٕٙٙ، حدٌث رلم ٖٕٔ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)

، وفٌه عاصم بن أبً النجود 45ٖٖ، كؾ اللسان فً الفتنة، حدٌث رلم ٕٔ، كتاب الفتن، باب 5ٕٔ٘، وأخرجه ابن ماجة صٕٙٔٙرلم 
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كما هو مذهب أهل السنة، والجماعة؛ لموله تعالى: }وٌكفر عنكم  -ومنها: إثبات أفعال هللا االختٌارٌة  - ٙ
 ر.من سٌباتكم{ ؛ فإن تكفٌر السٌبات حاصل بعد العمل الذي ٌحصل به التكفٌ

 ومنها: بٌان آثار الذنوب، وأنها تسوء العبد؛ لموله تعالى: } من سٌباتكم {. - 5
 ؛ وإثبات ما دل علٌه من صفة.« الخبٌر»ومنها: إثبات اسم هللا عز وجل  - 2
ومنها: تحذٌر العبد من المخالفة؛ لموله تعالى: } وهللا بما تعملون خبٌر {؛ فإن إخباره إٌانا بذلن  - 4

 نخشى من خبرته عز وجل فبل ٌفمدنا حٌث أمرنا، وال ٌرانا حٌث نهانا. ٌستلزم أن
 المرآن

َ يَْهِدع َمْن يََشاُء َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخْيٍر فَِِلَْنفُِسُكْم َوَما تُْنِفمُ  وَن إَِلَّ اْبتِؽَاَء َوْجِه }لَْيَس َللَْيَن ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ
ِ َوَما تُْنِفمُوا ِمنْ   [2ٕٕ({ ]البمرة : 2َٕٕخْيٍر يَُوؾَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم ََل تُْظلَُموَن ) َّللاَّ

 التفسٌر:
مسبوال عن توفٌك الكافرٌن للهداٌة، ولكن هللا ٌشرح صدور َمن ٌشاء لدٌنه، وٌوفمه  -أٌها الرسول-لست 

-طلبًا لمرضاة هللا. وما تنفموا من مال له. وما تبذلوا من مال ٌَعُْد علٌكم نَْفعُه من هللا، والمإمنون ال ٌنفمون إال 
توفوا ثوابه، وال تُْنمَُصوا شٌبا من ذلن. وفً اآلٌة إثبات صفة الوجه هلل تعالى على ما ٌلٌك به  -مخلصٌن هلل

 سبحانه.
لال البؽوي: " وهذا فً صدلة التطوع ، أباح هللا تعالى أن توضع فً أهل اإلسبلم وأهل الذمة ، فؤما 

 .(ٔ)وضة فبل ٌجوز وضعها إال فً المسلمٌن وهم أهل السهمان المذكورون فً سورة التوبة"الصدلة المفر
 :(ٕ)وفً سبب نزول اآلٌة وجهان 

أحدهما: روي عن ابن عباس لال: "كانوا ٌكرهون أن ٌرضخوا ألنسابهم من المشركٌن، فسؤلوا فرخص 
ٌَْن ُهَداُهْم{ إلى لوله: ٌَْس َعلَ ، (ٗ). وروي نحوه عن لتادة(ٖ)}َوأَْنتُْم ال تُْظلَُمون{" لهم فنزلت هذه اآلٌة }لَ

 .(٘)والربٌع

                                                                                                                                                                                             
أخرج الحاكم من طوٌك األعمش عن حبٌب بن أبً (، لكن 5ٖ٘/ٕلال الذهبً فٌهن فً الحدٌث دون الثبت صدوق ٌهم )مٌزان االعتدال 

( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، وألره الذهبً، ٖٔٗ – ٕٔٗ/ٕثابت والحكم بن عتبة عن مٌمون بن أبً شبٌب عن معاذ... مثله )
ٌث صحٌح (: حدٔحاشٌة ) ٖٗٔ/ٕ: صحٌح، ولال شعٌب فً تخرٌج جامع العلوم والحكم 4ٖ٘/ٕولال األلبانً فً صحٌح ابن ماجة 

 بطرله.
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 24( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٕ)
" فسمط منه لوله: ٕٖٗ/ ٙ، وأورده الهٌثمً فً: المجمع :ٗ٘/ٕٔ(:صٖٕ٘ٗٔ، المعجم الكبٌر)ٕٙ(:ص5ٕ(  تفسٌر الفرٌابً)ٖ)

 ه عبد هللا بن دمحم بن سعٌد بن أبً مرٌم وهو ضعٌؾ ورواه البزار، بنحوه ورجاله ثمات".}ٌَْكَرُهون{ ولال: "رواه الطبرانً عن شٌخ
، وبسنده عن سعٌد بن 22٘/٘(:صٕ٘ٓٙ(، و)ٕٗٓٙ، و)25٘/٘(:صٕٕٓٙوأخرجه الطبري موصوال بسنده عن ابن عباس:) 

 .25٘/٘(:ٖٕٓٙجبٌر)
 ، ولفظه)ألنسابهم(.5ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٕ٘وأخرجه ابن أبً حاتم)

 لواحدي بسنده:" عن ابن الحنفٌة لال:وأخرج ا
 [.24كان المسلمون ٌكرهون أن ٌتصدلوا على الفمراء المشركٌن حتى نزلت هذه اآلٌة، فؤمروا أن ٌتصدلوا علٌهم".]أسباب النزول:

أمها لتٌلة وجدتها  ولال الكلبً:" ولال الكلبً: اعتمر رسول هللا عمرة المضاء وكانت معه فً تلن العمرة أسماء بنت أبً بكر، فجاءتها
فإنكما لستما على دٌنً. فاستؤمرته فً ذلن، فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌسؤالنها، وهما مشركتان، فمالت: ال أعطٌكم شٌبا حتى أستؤمر رسول هللا 

عطتهما ووصلتهما. لال الكلبً: ولها وجه آخر، وذلن بعد نزول هذه اآلٌة، أن تصدق علٌهما، فؤ -ملسو هيلع هللا ىلص  -تعالى هذه اآلٌة. فؤمرها رسول هللا 
م أن ناسا من المسلمٌن كانت لهم لرابة وأصهار ورضاع فً الٌهود، وكانوا ٌنفعونهم لبل أن ٌسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ٌنفعوهم وأرادوه

 [.4ٓبعد نزولها".]أسباب النزول للواحدي:فنزلت هذه اآلٌة فؤعطوهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على أن ٌسلموا فاستؤمروا رسول هللا 
 . 22٘/٘(:صٕٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .22٘/٘(:ص5ٕٓٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
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والثانً: أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان ٌؤمر بؤال ٌصدق إال على أهل 
على كل من سؤلن، من كل اإلسبلم، حتى نزلت هذه اآلٌة: }لٌس علٌن هداهم{إلى آخرها، فؤمر بالصدلة بعدها 

 .(ٔ)دٌن"
 .(ٕ)لال ابن ابً حاتم: "وروي عن السدي، أنه لال: المشركٌن"

( ٖ)وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ٌزٌد بن أبً الحبٌب: " إنما أنزلت هذه اآلٌة على الٌهود والنصارى"

(ٗ). 
ٌَْن ُهَداُهْم{]البمرة: ٌَْس َعلَ ٌن ٌا دمحم أن تهدي الناس، فإِنن لست بمإاخذ [، " أي لٌس عل5ٕٕلوله تعالى: } لَ

 .(٘)بجزٌرة من لم ٌهتد، إِنما أنت ملزم بتبلٌؽهم فحسب"
 .(ٙ)بهداهم، إال أن ٌبلػ رسالته" -علٌه السبلم-لال الحسن:" ال نكلؾ دمحما 

ٌهم منها لال الطبري:" لٌس علٌن ٌا دمحم هدى المشركٌن إلى اإلسبلم ، فتمنعهم صدلة التطوع ، وال تعط
 .(5)لٌدخلوا فً اإلسبلم حاجة منهم إلٌها"

 .(2)لال البؽوي:"فتمنعهم الصدلة لٌدخلوا فً اإلسبلم حاجة منهم إلٌها"
  

 .(4)لال الشوكانً:" أي لٌس بواجب علٌن أن تجعلهم مهدٌٌن لابلٌن لما أمروا به ونهوا عنه"
اإلتٌان بما أمروا به من المحاسن واالنتهاء عما لال الماسمً:" أي ال ٌجب علٌن أن تجعلهم مهدٌٌن إلى 

 .(ٓٔ)نهوا عنه من المساوئ المعدودة كالمّن واألذى واإلنفاق من الخبٌث والبخل"

                                                           
 . مرسل جٌد اإلسناد. وٌشهد له المول األول من السبب النزول.2ٖ٘-2ٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)

كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌتصدق على المشركٌن ، فنزلت : " وما تنفمون إال ابتؽاء وجه  : " عن شعبة ، لال :25٘/٘(:صٕٔٓٙوأخرج الطبري)
 هللا " ، فتصدق علٌهم".

. ولفظه:" كانوا ٌتصدلون ] على فمراء أهل الذمة ، فلما كثر فمراء 24٘/٘(:ص4ٕٓٙوأخرج الطبري أٌضا بسنده عن سعٌد بن جبٌر)
  : ال تتصدلوا إال على أهل دٌنكم . فنزلت : هذه اآلٌة ، مبٌحة للصدلة على من لٌس من دٌن اإلسبلم[".المسلمٌن لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

"ال تصدلوا إال على أهل دٌنكم"، فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "عن سعٌد بن جبٌر لال: "لال رسول هللا 2ٙ/ٖ(:ص5ٖوأخرج ابن شٌبة فً مصنفه )
 "تصدلوا على أهل األدٌان". -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌس علٌن هداهم{ فمال رسول هللا تعالى: }ل

، ولفظه:" أما " لٌس علٌن هداهم " ، فٌعنً المشركٌن ، 24٘-22٘/٘(:ص2ٕٓٙ. وأخرجه الطبري)2ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم: ٕ)
 وأما " النفمة " فبٌن أهلها".

 .4ٖ٘/ٕ(:ص2ٖٕٙ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
(لال المرطبً: " لال علماإنا : هذه الصدلة التً أبٌحت لهم حسب ما تضمنته هذه اآلثار هً صدلة التطوع. وأما المفروضة فبل ٌجزئ ٗ)

ل دفعها لكافر ، لموله علٌه السبلم : "أمرت أن آخذ الصدلة من أؼنٌابكم وأردها فً فمرابكم". لال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه أه
أن الذمً ال ٌعطى من زكاة األموال شٌبا ، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلن ولم ٌذكر خبلفا. ولال المهدوي : رخص للمسلمٌن أن  العلم

ٌعطوا المشركٌن من لراباتهم من صدلة الفرٌضة لهذه اآلٌة. لال ابن عطٌة : وهذا مردود باإلجماع. وهللا أعلم. ولال أبو حنٌفة : تصرؾ 
ر. ابن العربً : وهذا ضعٌؾ ال أصل له. ودلٌلنا أنها صدلة طهرة واجبة فبل تصرؾ إلى الكافر كصدلة الماشٌة والعٌن ، إلٌهم زكاة الفط

 ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " أؼنوهم عن سإال هذا الٌوم" ٌعنً ٌوم الفطر.
شركٌن. ولد ٌجوز صرفها إلى ؼٌر المسلم فً لول من جعلها سنة : وذلن لتشاؼلهم بالعٌد وصبلة العٌد وهذا ال ٌتحمك فً الم -المرطبً-للت

، وهو أحد المولٌن عندنا ، وهو لول أبً حنٌفة على ما ذكرنا ، نظرا إلى عموم اآلٌة فً البر وإطعام الطعام وإطبلق الصدلات. لال ابن 
 [.2ٖٖ-5ٖٖ/ٖأنظر: تفسٌره: عطٌة : وهذا الحكم متصور للمسلمٌن مع أهل ذمتهم ومع المسترلٌن من الحربٌٌن".]

 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .25٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .4ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: 4)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
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ٌَْن ُهَداُهْم{ هذا الكبلم متصل بذكر الصدلات ، فكؤنه بٌن فٌه جواز  ٌَْس َعلَ لال المرطبً: " لوله تعالى : } لَ
ٌَْن ُهَداُهْم{ لٌس متصبل بما لبل ، فٌكون ظاهرا فً الصدلات  الصدلة على المشركٌن.. ولٌل : ٌَْس َعلَ }لَ

 .(ٔ)وصرفها إلى الكفار ، بل ٌحتمل أن ٌكون معناه ابتداء كبلم"
لال ابن عثٌمٌن:" والهدى المنفً هنا هدى التوفٌك؛ وأما هدى البٌان فهو على الرسول صلى هللا علٌه 

[ ؛ ولموله تعالى: }إن علٌن إال 5ٙسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن{ ]المابدة: وسلم؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الر
[ ، ٕٕ، ٕٔفذكر إنما أنت مذكر * لست علٌهم بمسٌطر{ ]الؽاشٌة: } :[ ، ولوله تعالى2ٗالببلغ{ ]الشورى: 

الرسول صلى  [ ... إلى آٌات كثٌرة تدل أن علىٓٗولوله تعالى: }فإنما علٌن الببلغ وعلٌنا الحساب{ ]الرعد: 
هللا علٌه وسلم أن ٌهدي الناس هداٌة الداللة، واإلرشاد؛ أما هداٌة التوفٌك فلٌست على الرسول، وال إلى 
الرسول؛ ال ٌجب علٌه أن ٌهدٌهم؛ ولٌس بمدرته وال استطاعته أن ٌهدٌهم؛ ولو كان بمدرته أن ٌهدٌهم لهدى 

 .(ٕ) سبحانه وتعالى وحده"عمه أبا طالب؛ ولكنه ال ٌستطٌع ذلن؛ ألن هذا إلى هللا
َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء {]البمرة:  إلى اإلسبلم.(ٖ)[، أي وهللا" ٌرشد من ٌشاء" 5ٕٕلوله تعالى: } َولَِكنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)لال الصابونً:" وهللا ٌهدي من شاء من عباده إِلى اإِلسبلم"
بخلك األشٌاء عمٌب أسبابها، ال على سبٌل  لال الماسمً:" بخلك الهداٌة فً للبه عمٌب بٌانن لجرٌان سنته

" ًّ  .(٘)الوجوب. بل على سبٌل االختٌار، أفاده المهاٌم
لال البؽوي: "وأراد به هداٌة التوفٌك ، أما هدي البٌان والدعوة فكان على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤعطوهم بعد 

 .(ٙ)نزول اآلٌة"
 .(5)د على المدرٌة وطوابؾ المعتزلة"لال ابن عطٌة:" أي ٌرشده، وفً هذا ر

لال ابن عثٌمٌن: "وهذا كاالستدران لما سبك؛ أي لّما نفى كون هداٌتهم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بٌن أن ذلن إلى 
 .(2)هللا عز وجل وحده؛ فٌهدي من ٌشاء ممن التضت حكمته هداٌته"

ٌٍْر {]البم  .(4)[، ٌعنً: " أّي شًء تنفمونه من المال"5ٕٕرة:لوله تعالى: } َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
 .(ٓٔ)لال سفٌان بن عٌٌنة:"هو الصدلة"
 .(ٔٔ)ولال الحسن:" نفمة المإمن نفسه"

 .(ٕٔ)لال السعدي:" أي: للٌل أو كثٌر على أي شخص كان من مسلم وكافر"
لال ابن عطٌة:" والخٌر فً هذه اآلٌة المال ألنه الترن بذكر اإلنفاق، فهذه المرٌنة تدل على أنه المال، 
ا ]الفرلان:  ٌٌْر ُمْستَمَرًّ ومتى لم ٌمترن بما ٌدل على أنه المال فبل ٌلزم أن ٌكون بمعنى المال، نحو لوله تعالى: َخ

                                                           
 .5ٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٖٖ/ٖالمرطبً: ( تفسٌر ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕ( نحاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٕٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2٘2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2٘5ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٙٔٔالسعدي:  ( تفسٌرٕٔ)
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ٌْراً ٌَرَ ٕٗ ةٍ َخ [ إلى ؼٌر ذلن، وهذا الذي للناه تحرز من لول عكرمة: 5هُ ]الزلزلة: [ ولوله تعالى: ِمثْماَل ذَرَّ
 .(ٔ) "كل خٌر فً كتاب هللا فهو المال"

 .(ٕ)[،  "أي" تعملونه ألنفسكم"5ٕٕلوله تعالى: } فؤَلْنفُِسُكم{]البمرة:
 .(ٖ)لال أبو عبٌدة: ألهل دٌنكم"

 .(ٗ)لال السعدي:" أي: نفعه راجع إلٌكم"
 .(٘)" فهو ألنفسكم ال ٌنتفع به ؼٌركم ألن ثوابه لكم"لال الصابونً:

لال الماسمً:" فلم تمنون به على الناس وتإذونهم؟ ونظابر هذا المرآن كثٌرة كموله: }َمْن َعِمَل صاِلحاً 
 .(ٙ)["ٙٗفَِلنَْفِسِه{ ]فصلت: 

نفسكم تمدمونه؛ وما ال أي: ولٌس هلل عز وجل؛ فاهلل سبحانه وتعالى ال ٌنتفع به؛ بل أل لال ابن عثٌمٌن:"
 .(5)تنفمونه فمد حرمتم أنفسكم"

ِ {]البمرة:  .(2)[،  أي: "ال تنفموا إال ابتؽاء وجه هللا"5ٕٕلوله تعالى: } َوَما تُْنِفمُوَن إاِل اْبتِؽَاَء َوْجِه َّللاَّ
 .(4)لال عطاء الخراسانً:" إذا أعطٌت لوجه هللا، فبل علٌن ما كان عمله"

 .(ٓٔ)إال ابتؽاء وجه هللا" -نفمة المإمن لنفسه وال ٌنفك المإمن إذا أنفكولال الحسن:" 
 .(ٔٔ)لال الماسمً:" نفً فً معنى النهً. أي فبل تستطٌلوا به على الناس وال تراإوا به"

، فمعلوم أن من خص بنفمته هإالء ، فإنه لم  -لال الراؼب:" أي ما تنفمون لهم إال تمرباً إلً هللا عز وجل
 .(ٕٔ)إال وجه هللا"ٌمصد 

 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي ال تجعلوا إِنفالكم إاِل لوجه هللا ال لؽرٍض دنٌوي"
لال ابن عطٌة:" وفٌه تؤوٌل آخر وهو أنها شهادة من هللا تعالى للصحابة أنهم إنما ٌنفمون ابتؽاء وجه هللا، 

 .(ٗٔ)وٌتناول االشتراط ؼٌرهم من األمة"فهو خبر منه لهم فٌه تفضٌل، وعلى التؤوٌل اآلخر هو اشتراط علٌهم 
ً ٌنفعكم إال ما ابتؽٌتم به وجه هللا؛ فؤما ما ابتؽً به سوى هللا فبل ٌنفع  لال ابن عثٌمٌن:" ال تنفمون إنفالا

 .(٘ٔ)صاحبه؛ بل هو خسارة علٌه"
 تعالى، ألن لال السعدي:" هذا إخبار عن نفمات المإمنٌن الصادرة عن إٌمانهم أنها ال تكون إال لوجه هللا

 .(ٙٔ)إٌمانهم ٌمنعهم عن المماصد الردٌة وٌوجب لهم اإلخبلص"

                                                           
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .4ٖ٘/ٕ(:ص2٘4ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٙٔٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .4ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٙٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
 .4ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٙٔ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 . 5ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙٔ)
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ٌٍْر {]البمرة:  .(ٔ)[، "أي أّي شًء تنفمونه من المال"5ٕٕلوله تعالى: } َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
: خٌر تنفمونه من األعٌان، والمنافع للٌبلً كان أو كثٌراً" لال ابن عثٌمٌن: ٌعنً"  .(ٕ)أيَّ

ٌُْكْم {]البمرة:لول  .(ٖ)[، " أي: ٌوفر لكم جزاإه"5ٕٕه تعالى: } ٌَُوؾَّ إِلَ
ً من ؼٌر نمص، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ إلى  لال ابن عثٌمٌن: أي: تعَطونه وافٌا

 .(ٗ)أضعاؾ كثٌرة"
 .(٘)لال الصابونً:" أي فإِن أجره وثوابه أضعافاً مضاعفة تنالونه"

زٌد:" هو مردود علٌن ، فمالن ولهذا تإذٌه وتمن علٌه ؟ إنما نفمتن لنفسن وابتؽاء وجه هللا ، لال ابن 
 .(ٙ)وهللا ٌجزٌن"

 .(5)[، أي:" وال تنمصون شٌباص من حسناتكم"5ٕٕلوله تعالى: } َوأَْنتُْم ال تُْظلَُموَن {]البمرة:
 .(2)خرة، وعاجل خلفه فً الدنٌا"لال سلمة بن إسحاق:" أي: ال ٌضٌع لكم عند هللا أجره فً اآل

 .(4)لال البؽوي: "ال تنمصون من ثواب أعمالكم شٌبا"
 .(ٓٔ)لال الماسمً: أي ال تنمصون من حسناتكم، كما ال ٌزاد على سٌباتكم"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن هداٌة الخلك ال تلزم الرسل؛ ونعنى بذلن هداٌة التوفٌك؛ أما هداٌة الداللة فهً  - ٔ

الزمة علٌهم؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته{ ]المابدة: 
ٙ5.] 

ومنها: أن اإلنسان إذا بلػ شرٌعة هللا بربت ذمته؛ لموله تعالى: } لٌس علٌن هداهم {؛ ولو كانت ذمته  - ٕ
 ال تبرأ لكان ملزماً بؤن ٌهتدوا.

 ت أن جمٌع األمور دلٌمها، وجلٌلها بٌد هللا؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء {.ومنها: إثبا - ٖ
إن العبد مستمل »ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء {؛ ألنهم ٌمولون:  - ٗ

 «.بعمله، وال تعلك لمشٌبة هللا سبحانه وتعالى فٌه
 هلل تعالى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء {. ومنها: إثبات المشٌبة - ٘
ومنها: أن هداٌة الخلك بمشٌبة هللا؛ ولكن هذه المشٌبة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهبلً لها هداه هللا؛ لموله  - ٙ

[ ؛ ومن لم ٌكن أهبلً للهداٌة لم ٌهده؛ لموله تعالى: }فلما ٕٗٔتعالى: }هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته{ ]األنعام: 
[ ، ولموله تعالى: }إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو ٘اغ هللا للوبهم{ ]الصؾ: زاؼوا أز

 [ .45، 4ٙجاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ ]ٌونس: 
ومنها: أن أعمال اإلنسان ال تنصرؾ إلى ؼٌره؛ لموله تعالى: } وما تنفموا من خٌر فؤلنفسكم {؛  - 5

منع أن ٌتصدق اإلنسان بعمله على ؼٌره؛ ولكنها تبٌن أن ما عمله اإلنسان فهو حك  ولٌس فً اآلٌة دلٌل على
له؛ ولهذا جاءت السنة صرٌحة بجواز الصدلة عن المٌت، كما ثبت ذلن فً صحٌح البخاري فً لصة الرجل 

                                                           
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٖٙ/ٖابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٕ)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .24٘/٘(:صٕٓٔٙ( أخرجه الطبري:)ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٓٗ٘-4ٖ٘/ٕ(:ص:2ٕٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 4)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
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م تصدق ٌا رسول هللا، إن أمً أفتلتت نفسها وأُراها لو تكلمت تصدلت أفؤتصدق عنها؟ لال: نع»الذي لال: 
؛ إذاً فاآلٌة ال تدل على منع الصدلة عن (ٕ)؛ وكذلن حدٌث سعد بن عبادة حٌن تصدق ببستانه ألمه(ٔ)«عنها

 الؽٌر؛ وإنما تدل على أن ما عمله اإلنسان ال ٌصرؾ إلى ؼٌره.
نفمون إال ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنفاق الذي ال ٌُبتؽى به وجه هللا ال ٌنفع العبد؛ لموله تعالى: } وما ت - 2

 ابتؽاء وجه هللا {.
ومنها: التنبٌه على اإلخبلص: أن ٌكون اإلنسان مخلصاً هلل عز وجل فً كل عمله؛ حتى فً اإلنفاق  - 4

وبذل المال ٌنبؽً له أن ٌكون مخلصاً فٌه؛ لموله تعالى: } وما تنفمون إال ابتؽاء وجه هللا {؛ فاإلنفاق لد ٌحمل 
اء، وأن ٌمال: فبلن كرٌم، وأن تتجه األنظار إلٌه؛ ولكن كل هذا ال ٌنفع؛ إنما علٌه محبة الظهور، ومحبة الثن

 ٌنفع ما ابتؽً به وجه هللا.
ومنها: إثبات وجه هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } إال ابتؽاء وجه هللا {؛ وأهل السنة والجماعة  - ٓٔ

ً بالجبلل واإل ً موصوفا ً حمٌمٌا وأنه من  كرام ال ٌماثل أوجه المخلولٌن؛ٌمولون: إن هلل سبحانه وتعالى وجها
هً التً لم ٌزل، وال ٌزال متصفاً بها، ونظٌر مسماها « الصفات الذاتٌة الخبرٌة»الصفات الذاتٌة الخبرٌة؛ و

 أبعاض وأجزاء لنا.
الثواب، أو الجهة، أو نحو « الوجه»وأهل التعطٌل ٌنكرون أن ٌكون هلل وجه حمٌمً، وٌمولون: المراد بـ 

وهذا تحرٌؾ مخالؾ لظاهر اللفظ، وإلجماع السلؾ؛ وألن الثواب ال ٌوصؾ بالجبلل واإلكرام؛ وهللا  ذلن؛
سبحانه وتعالى وصؾ وجهه بالجبلل واإلكرام، فمال تعالى: }وٌبمى وجه ربن ذو الجبلل واإلكرام{ ]الرحمن: 

ٕ5. ] 
أعنً النظر إلى  -وجه هللا {؛ وهذا  ومنها: اإلشارة إلى نظر وجه هللا؛ لموله تعالى: } إال ابتؽاء - ٔٔ

ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلؾ؛ لموله تعالى: }وجوه ٌومبذ ناضرة * إلى ربها ناظرة{  -وجه هللا 
[ ؛ فمد فسر النبً صلى هللا ٕٙ[ ، ولوله تعالى: }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ]ٌونس: ٖٕ، ٕٕ]المٌامة: 

... إلى آٌات أخرى؛ وأما السنة فمد تواترت بذلن؛ ومنها  (ٔ)لنظر إلى وجه هللابؤنها ا« الزٌادة»علٌه وسلم 
؛ وأما إجماع السلؾ فمد (ٕ)«إنكم سترون ربكم كما ترون الممر لٌلة البدر ال تضامون فً رإٌته»لوله )ص(: 

 نمله ؼٌر واحد من أهل العلم.
تنفموا من خٌر ٌوؾ إلٌكم  شٌباً؛ لموله تعالى: } وماومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ال ٌُْنمص من عمله  - ٕٔ

.} 
ومنها: اإلشارة إلى أن اإلنفاق من الحرام ال ٌمبل؛ وذلن لموله تعالى: } من خٌر {؛ ووجهه: أن  - ٖٔ

 الحرام لٌس بخٌر؛ بل هو شر.
ٌستلزم كمال ومنها: نفً الظلم فً جزاء هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } وأنتم ال تظلمون {؛ وهذا  - ٗٔ

 عدله؛ فإن هللا عز وجل كلما نفى عن نفسه شٌباً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده.
 المرآن

                                                           
؛ وأخرجه مسلم 5ٕٙٓ: ما ٌستحب لمن توفً فجاءة أن ٌتصدلوا عنه، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٕه البخاري صأخرج (ٔ)
 ؛ واللفظ للبخاري.ٗٓٓٔ[ ٔ٘] ٕٖٕٙ: وصول ثواب الصدلة عن المٌت إلٌه، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖٙص
 .5ٕ٘ٙال: أرضً وبستانً صدلة هللا، حدٌث رلم : إذا لٙٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
، 2ٔٔ[ 45ٕ] 4ٗٗ: إثبات رإٌة المإمنٌن فً اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، حدٌث رلم 2ٓ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٓ4راجع مسلماً ص (ٔ)

ٗ٘ٓ [ٕ42 ]ٔ2ٔ. 
: منه تفسٌر لوله تعالى: )وجوه ٌومبذ ناضرة ... ( ، 5ٔ، كتاب صفة الجنة، باب 4ٓ2ٔأخرجه الترمذي من حدٌث أبً هرٌرة ص (ٕ)

، واللفظ للترمذي؛ ولال 52ٔ: فٌما أنكرت الجهمٌة، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب السنة، باب 22ٕٗ، وأخرجه ابن ماجة صٕٗ٘٘حدٌث رلم 
 ، والحدٌث له طرق أخرى فً البخاري ومسلم لكن اللفظ ٌختلؾ.4ٕٙٓ، حدٌث رلم ٖ٘ٔ/ٕ" األلبانً فً صحٌح الترمذي: "صحٌح
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ِ ََل يَْستَِطيعُوَن َضْربًا فِي اِْلَْرِض يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَؼْ  نِيَاَء ِمَن }ِلْلفُمََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ
َ بِِه َلِليٌم )التَّعَفُِّؾ تَْعِرفُ  ({ ]البمرة : 2ُٖٕهْم بِِسيَماُهْم ََل يَْسؤَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

ٕ2ٖ] 
 التفسٌر:

اجعلوا صدلاتكم لفمراء المسلمٌن الذٌن ال ٌستطٌعون السفر؛ طلبًا للرزق الشتؽالهم بالجهاد فً سبٌل هللا، 
ٌعرفهم ؼٌر محتاجٌن إلى الصدلة؛ لتعففهم عن السإال، تعرفهم بعبلماتهم وآثار الحاجة فٌهم، ال ٌظنهم َمن ال 

وا فً السإال. وما تنفموا ِمن مال فً سبٌل هللا فبل ٌخفى  ٌسؤلون الناس بالُكلٌَّة، وإن سؤلوا اضطراًرا لم ٌُِلحُّ
ه ٌوم المٌ  امة.على هللا شًء منه، وسٌجزي علٌه أوفر الجزاء وأتمَّ

 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة وجوه
أحدها: لال مماتل:"هم أهل الصفة منهم أبو هرٌرة وابن مسعود والموالً أربعمابة رجل ال أموال لهم 

 .(ٕ)بالمدٌنة، فإذا كان اللٌل أووا إلى الصفة فؤمر هللا بالنفمة علٌهم"
روا فً سبٌل هللا{ لال: مهاجري والثانً: أخرج ابن ابً حاتم عن مجاهد:" لوله: }للفمراء الذٌن أحص

 .(٘)، والسدي(ٗ). وروي نحوه عن أبً جعفر(ٖ)لرٌش بالمدٌنة مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أمر بالصدلة علٌهم"
والثالث: وأخرج ابن ابً حاتم " عن سعٌد، فً لوله: }للفمراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا{، لال: لوم 

 .(ٙ)فصاروا زمنى، فجعل لهم فً أموال المسلمٌن حما" أصابتهم الجراحات فً سبٌل هللا
والرابع: وروي عن السدي، لوله:}للفمراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا{، حصرهم المشركون فً 

 .(5)المدٌنة"
الخامس: وروي "عن رجاء بن حٌوة فً لول هللا: }للفمراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال ٌستطٌعون 

 .(4). وروي عن السدي، مثل ذلن(2)لال: ال ٌستطٌعون تجارة"ضربا فً األرض{، 
 ، نحو هذا المعنى.(ٓٔ)السادس: ولٌل الفمراء عامة دون تحدٌد. حكً عن السدي

لال ابن عطٌة:" ثم تتناول اآلٌة كل من دخل تحت صفة الفمر ؼابر الدهر، وإنما خص فمراء المهاجرٌن 
 .(ٔٔ)نصار كانوا أهل أموال وتجارة فً لطرهم"بالذكر ألنه لم ٌكن هنان سواهم، ألن األ

[، "أي اجعلوا ما تنفمونه للفمراء الذٌن حبسوا 5ٖٕلوله تعالى:} ِلْلفُمََراِء الَِّذٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل{]البمرة:
 .(ٕٔ)أنفسهم للجهاد والؽزو فً سبٌل هللا"

                                                           
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٔ( أنظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٔ)
[: "لال ابن ظفر: لال ابن عباس: نزلت فً ٖٖٙ/ٔ.  وفً المعنى نفسه ذكر السٌوطً فً ]العجاب فً بٌان األسباب: ٗٗٔ/ٔ( تفسٌره: ٕ)

لصفة مهاجرة األعراب. لال الثعلبً: كانوا نحوا من أربعمابة رجل ال مساكن لهم بالمدٌنة وال عشابر، أووا إلى صفة المسجد، الفمراء أهل ا
فٌجٌبون السوق بالنهار وٌتعلمون المرآن باللٌل ولالوا: نخرج فً كل سرٌة فحض هللا الناس على]فراغ فً األصل، وٌصح المعنى لو 

 دلة"[، فكان الرجل إذا كان عنده فضل أتاهم به"..لدرنا: "النفمة" أو "الص
 .4ٔ٘/٘(:صٕٕٔٙ، والطبري)ٓٗ٘/ٕ(:ص2ٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .4ٔ٘/٘(:صٖٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4ٔ٘/٘(:صٕٗٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص2ٕٙٙ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص2ٙ2ٕ(تفسٌر ابن ابً حاتم)5)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص2ٙ4ٕتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
:" ولفظه: "فمراء 4ٔ٘/٘(:صٕٗٔٙ. ال أعلم هل لصد بذلن ما أخرجه الطبري عن السدي )ٓٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4)

 المهاجرٌن"؟ الذي ثبتناه فً النمطة)الثانٌة(.
 ها ، فمال :}للفمراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا{".، ولفظه:" وأما )النفمة( فبٌن أهل4ٓ٘/٘(ص:ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . 2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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 .(ٔ)أي منعوا من الخروج من دٌارهم فً شرٌعته" لال ابن عثٌمٌن:"
لال ابن كثٌر:" ٌعنً : المهاجرٌن الذٌن لد انمطعوا إلى هللا وإلى رسوله ، وسكنوا المدٌنة ولٌس لهم سبب 

 .(ٕ)ٌردون به على أنفسهم ما ٌؽنٌهم"
لال ابن عطٌة: } أُْحِصُروا {:أي: "حبسوا ومنعوا.. ]أي[: أنهم هم حابسو أنفسهم بربمة الدٌن ولصد 

 .(ٖ)أحاط بهم الكفر، فصار خوؾ العدو عذرا "الجهاد وخوؾ العدو، إذا 
ؾ فبل ٌستطٌعون  هم ٌُْحِصرون أنفَسهم فٌحبسونها عن التصرُّ لال الطبري: " الذٌن َجعلهم جهاُدهم عدوَّ

  .(ٗ)تصّرفًا"
 .(٘)لال الماسمً:" أي حبسوا أنفسهم فً طاعته تعالى من جهاد أو ؼٌره"

و)حصر( بمعنى واحد من الحبس والمنع سواء كان ذلن بعدو أو وذهب بعض اللؽوٌٌن إلى أن )أحصر( 
 .(ٙ)بمرض ونحوه من األعذار، حكاه ابن سٌده وؼٌره ونمله ابن عطٌة

ولوله تعالى} ِلْلفُمَراِء{ متعلك بمحذوؾ ٌنساق إلٌه الكبلم، أي اجعلوا ما تنفمونه للفمراء، أو صدلاتكم 
 .(5)للفمراء. أي المحتاجٌن إلى النفمة

« الفمر»هو المعدم؛ ألن أصل هذه الكلمة مؤخوذة من « الفمٌر»لوله تعالى }الفمراء{ جمع فمٌر؛ و و
األرض الخالٌة، « المفر»الذي ٌتماثل فٌه الحروؾ دون الترتٌب؛ و -فً االشتماق األكبر « المفر»الموافك لـ

 :(2)كما لال الشاعر
 بر ولبُر حرٍب بمكاٍن لفر       ولٌس لرَب لبِر حرب ل

صار لكل منهما « المسكٌن»أحٌاناً؛ فإذا لرن بـ« المسكٌن»معناه الخالً ذات الٌد؛ وٌمرن بـ« الفمٌر»فـ 
من كان خالً ذات الٌد؛ أو من ال ٌجد من النفمة إال ألل من النصؾ؛ والمسكٌن أحسن « الفمٌر»معنى؛ وصار 

ن اآلخر صار معناهما واحداً؛ فهو من الكلمات حاالً منه، لكن ال ٌجد جمٌع الكفاٌة؛ أما إذا انفرد أحدهما ع
 .(4)التً إذا اجتمعت افترلت؛ وإذا افترلت اجتمعت

ِ{]البمرة:  :(ٓٔ)[، ٌحتمل وجهٌن5ٖٕولوله تعالى} فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 أحدهما: الجهاد.

 والثانً: الدخول فً شرٌعة اإلسبلم.
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة: " واللفظ ٌتناولهما"

 : (ٕٔ)[، أربعة ألاوٌل5ٖٕله تعالى } أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل{]البمرة:وفً تفسٌر لو
أحدها : َحَصروا أنفسهم فً سبٌل هللا للؽزو، أي: أنهم منعوا أنفسهم من التصرؾ للمعاش خوؾ العدو 

 .(ٖ). ورجحه الطبري (ٕ)، وابن زٌد (ٔ)من الكفار ، لاله لتادة

                                                           
 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .5ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .4ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2ٖٙ/ٔز: ( أنظر: المحرر الوجٌٙ)
 .ٕٕٔ/ٕ( أنظر: محاسن التؤوٌل: 5)
 .(البٌت من الرجز، وال ٌعرؾ لابله، ولعله مصنوع2)
 .5ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
 .2ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  4ٕ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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 .  (ٗ)لاله السديوالثانً : منعهم الكفار بالخوؾ منهم، 
. (٘)والثالث : منعهم الفمر من الجهاد. ٌعنً: أن فمرهم وضعفهم منعهم من السفر لجهاد العدو وممارعته

 وهو محتمل.
 .(ٙ)والرابع : منعهم التشاؼل بالجهاد عن طلب المعاش . اختاره الحافظ ابن حجر

الحشر أن سبب فمرهم هو إخراج الكفار لال الشنمٌطً: " لم ٌبٌن هنا سبب فمرهم ؛ ولكنه بٌن فً سورة 
[ اآلٌة 2: لهم من دٌارهم وأموالهم بموله : }ِلْلفُمََراِء اْلُمَهاِجِرٌَن الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم { ]الحشر 

"(5). 
ً فًِ األَْرِض{]البمرة: عون بسبب الجهاد السفر فً [،"أي: ال ٌستط5ٌٖٕلوله تعالى:}الَ ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربا

 .(2)األرض للتجارة والكسب"
 .(4)لال الماسمً:" أي ذهابا فًِ }اأْلَْرِض{ الكتساب أو تجارة"

 .(ٓٔ)لال اآللوسً: " أي مشٌا فٌها وذهابا للتكسب والتجارة"
وَطلَب المكاسب، لال الطبري: " ال ٌستطٌعون تملُّبًا فً األرض ، وسفًرا فً الببلد ، ابتؽاَء المعاش 

 .(ٔٔ)فٌستؽنوا عن الصدلات ، رهبةَ العدّو وخوفًا على أنفسهم منهم"
لال ابن كثٌر:" ٌعنً : سفًرا للتسبب فً طلب المعاش. والضرب فً األرض : هو السفر ؛ لال هللا تعالى 

ٌُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمنَ  ٌَْس َعلَ [ ، ولال تعالى : } ٔٓٔالصَّبلةِ { ]النساء :  : } َوإَِذا َضَرْبتُْم فًِ األْرِض فَلَ
ِ َوآَخُروَن ٌُمَاتِلُ  وَن فًِ َسبٌِِل َعِلَم أَْن َسٌَُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن ٌَْضِربُوَن فًِ األْرِض ٌَْبتَؽُوَن ِمْن فَْضِل َّللاَّ

 .(ٕٔ)["َّٕٓللاَّ { اآلٌة ]المزمل : 
الضرب فً األرض لكون الببلد كلها كفرا مطبما، وهذا فً صدر  لال ابن عطٌة: " كانوا ال ٌستطٌعون

 .(ٖٔ)الهجرة، فملتهم تمنع من االكتساب بالجهاد. وإنكار الكفار علٌهم إسبلمهم ٌمنع من التصرؾ فً التجارة"

                                                                                                                                                                                             
 .4ٕ٘/٘(:صٕ٘ٔٙتفسٌر الطبري)( أنظر: ٔ)
 .4ٕ٘/٘(:صٕٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٓ٘/٘( أنظر تفسٌره: ٖ)
. لال الطبري: " ولو كان تؤوٌل اآلٌة على ما تؤوله السّدّي ، لكان الكبلم : للفمراء الذٌن 4ٕ٘/٘(:ص5ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

وهم فً  -لن على أن خوفهم من العدّو الذي صٌَّر هإالء الفمراء إلى الحال التً َحبَسوا ُحصروا فً سبٌل هللا ، ولكنه " أحِصروا " ، فدّل ذ
 أنفَسهم ، ال أّن العدوَّ هم كانوا الحابِِسٌهم. -سبٌل هللا 

". ]تفسٌره: وإنما ٌمال لمن حبسه العدّو : " حصره العدّو " ، وإذا كان الّرجل المحبَّس من خوؾ العدّو ، لٌل : " أحصره خوُؾ العّدو 
٘/٘4ٕ.] 
، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٖٖ/ٕأ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٙٔ/ٔ، البسٌط للواحدي:4ٖ٘/٘(، انظر: جامع البٌان للطبري: ٘)

، تفسٌر المرآن العظٌم البن 5/2ٙ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٙٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 42ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 2ٕٖ/ٔ
 . ٘٘ٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٓٓٗ/ٔ كثٌر:

؛ الشتؽالهم به عن التكسب". وظاهر صنٌع -أي: التجارة-. ولفظه: ": "منعهم االشتؽال به من الضرب فً األرضٓٓٗ/ٖ( الفتح: ٙ)
ٌر السدي الحافظ هنا التفرٌك بٌن )حصر( و)أحصر(، وأن اإلحصار: ٌكون بالعدو، والحصر: ٌكون بؽٌره من األعذار، كما هو تفس

، الكشاؾ للزمخشري: 2ٖٖ-5ٖٖ/ٕأ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٙٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: 4ٔ٘/٘وؼٌره. انظر: تفسٌر الطبري: 
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 42ٖ/ٔ
 .4٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٕٔ/ٕمحاسن التؤوٌل: ( 4)
 .٘ٗ/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .4ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .4ٖٙ-2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٖٔ)
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ً فًِ األَْرِض{، أي لما لد ألزموا أنفسهم من الج هاد. لال المرطبً: " ولٌل: معنى }ال ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربا
 .(ٔ)واألول أظهر"

 [، وجهٌن:5ٖٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}الَ ٌَْستَِطٌعُوَن َضْرباً فًِ األَْرِض{]البمرة:
 . (ٕ)أحدهما : ٌعنً تصرفاً ، لاله ابن زٌد

 .(٘)، ورجاء بن حٌوة(ٗ)، والسدي(ٖ)والثانً : ٌعنً تجارة ، لاله لتادة
ٌُْكْم ُجنَاٌح أَْن -عز وجل-لالوالضرب فً األرض هو السفر فٌها،  ٌَْس َعلَ : }َوإَِذا َضَرْبتُْم فًِ األَْرِض فَلَ

[، وظاهر اآلٌة أنه السفر للتجارة والتكسب كما هو لول جمهور المفسرٌن. ٔٓٔتَْمُصُروا ِمَن الصَّبلةِ{ ]النساء:
 وهللا أعلم.

[، "أي: ٌظنهم الذي ال ٌعرؾ حالهم أؼنٌاء 5ٖٕعَفُِّؾ{]البمرة :لوله تعالى: }ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْؼنٌَِاَء ِمَن التَّ 
 .(ٙ)موسرٌن من شدة تعففهم"

 .(5)لال ابن كثٌر:" : الجاهُل بؤْمرهم وحالهم ٌحسبهم أؼنٌاء ، من تعففهم فً لباسهم وحالهم وممالهم"
 .(2)لال لتادة:" : ٌحسبهم الجاهل بؤمرهم أؼنٌاء من التعفؾ"

من تعففهم عن المسؤلة ، وتركهم التعرض لما فً أٌدي الناس ، صبًرا منهم على البؤساء  لال الطبري: "
 .(4)والضراء"

لال المرطبً:" أي أنهم من االنمباض وترن المسؤلة والتوكل على هللا بحٌث ٌظنهم الجاهل بهم أؼنٌاء، 
ٌمنع ذلن من إعطاء الزكاة  وفٌه دلٌل على أن اسم الفمر ٌجوز أن ٌطلك على من له كسوة ذات لٌمة وال

 .(ٓٔ)إلٌه"
 . (ٔٔ)لال الماوردي: من التعفؾ: ٌعنً من التمنع والعفة والمناعة"

 .(ٕٔ)لال الماسمً:" والتلوٌح به لناعة بما أعطاهم موالهم، ورضا عنه، وشرؾ نفس"
هم ورضً لال الحسن:" دّل هللا المإمنٌن علٌهم وجعل نفماتهم لهم، وأمرهم أن ٌضعوا نفماتهم فٌ

و)التعفؾ(: هو تَْرن مسؤلة الناس، من )العفة( عن الشًء ، والعفة عن الشًء ، تركه ، كما لال 
ٌَْن فَرن وعشك  فَعَؾَّ َعْن أْسَراِرَها بَْعَد العََسْك       َولَْم ٌََضْعها ب

                                                           
 [.ٖٓٗ/ٖ، وٌمصد باألول لوله: " لكون الببلد كلها كفرا مطبما".]تفسٌره: ٖٔٗ/ٖ( تفسٌره: ٔ)
 كان أحدهم ال ٌستطٌع أن ٌخرج ٌبتؽً من فَْضل هللا".. ولفظه:" 4ٖ٘/٘(:صٕٕٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .4ٖ٘/٘(:ص2ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 4ٖ٘/٘(:ص4ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص2ٙ4ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . 5ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 . 4ٖ٘/٘(:صٕٕٔٙ( أخرجه الطبري)2)
 .4ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
" بالكسر ، وهو خطؤ ، وفً  ، واللسان )عسك( )عشك( )فرن( )سرر( ، وفً اللسان فً بعض مواده " إسرارها ٗٓٔ( دٌوانه : ٗٔ)

" الؽسك " ، وهو خطؤ أًٌضا . واألسرار جمع سر . والعسك ، مصدر " عسك به ٌعسك " : لزمه وأولع به . والفرن )بكسر الفاء وسكون 
. ال ٌحظى عند الراء( بؽضة الرجل امرأته ، أو بؽضة امرأته له . وامرأة فارن وفرون ، تكره زوجها . ورجل مفرن )بتشدٌد الراء( 

النساء . والعشك )بكسر فسكون( والعشك )بفتحتٌن( مصدر " عشك ٌعشك " . والضمٌر فً لوله : " فعؾ " ، عابد إلى حمار الوحش الذي 
 ٌصفه وٌصؾ أتنه . والضمٌر فً " أسرارها " عابد إلى األتن .
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 .(ٔ)ٌعنً بَرئ وتجنَّبَ 
 :(ٕ)[، فٌه لراءتان5ٖٕولوله تعالى} ٌَْحَسبُُهُم ]البمرة: 

 األولى: لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو والكسابً: }ٌَْحِسبُُهُم{بكسر السٌن فً كّل المرآن.
 .(ٖ)الثانٌة: ولرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: }ٌَْحَسبُُهُم{، بفتح السٌن فً كّل المرآن

ماضً إذا كان على فعل نحو حسب، لال أبو علً الفارسً: "المراءة بـ)تحَسب( بفتح الّسٌن ألٌس، ألّن ال
كان المضارع على ٌفعل مثل: فرق ٌفرق، وشرب ٌشرب، وشذّ ٌحسب فجاء على ٌفعل فً حروؾ أخر. 

 .(ٗ)والكسر حسن لمجًء السمع به، وإن كان شاذا عن المٌاس"
ابتدأت محسبته، ولٌست [، فإن }ِمَن{ البتداء الؽاٌة، أي من تعففهم 5ٖٕولوله تعالى:}ِمَن التَّعَفُِّؾ{]البمرة: 

لبٌان الجنس، ألن الجاهل بهم ال ٌحسبهم أؼنٌاء ؼناء تعفؾ، وانما ٌحسبهم أؼنٌاء ؼناء مال، ومحسبته من 
 .(٘)التعفؾ ناشبة، وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسؤلة، وهو الذي علٌه جمهور المفسرٌن

 .(ٙ)[، أي: "تعرفهم ٌا دمحم بعبلمتهم وآثارهم"5ٖٕلوله تعالى:} تَْعِرفُُهم بِِسٌَماُهْم{]البمرة:
 .(5)لال الصابونً:"أي: تعرؾ حالهم أٌها المخاطب بعبلمتهم من التواضع وأثر الجهد"

[ ، 4ٕلال ابن كثٌر:" بما ٌظهر لذوي األلباب من صفاتهم كما لال تعالى: }ِسٌماُهْم فًِ ُوُجوِهِهْم{ ]الفتح: 
اتموا فراسة المإمن فإنه ٌنظر »[، وفً الحدٌث الذي فً السنن: ٖٓفًِ لَْحِن اْلمَْوِل{ ]دمحم:  ولال: }َولَتَْعِرفَنَُّهمْ 

ِمٌَن ]الحجر:  (2)«بنور هللا  .(4)["5٘، ثم لرأ: إِنَّ فًِ ذِلَن آَلٌاٍت ِلْلُمتََوّسِ
لٌكم، فتعطونه لممة لممة، إنما وروي " عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لٌس المسكٌن بالطواؾ ع

 .(ٓٔ)المسكٌن المتعفؾ الذي ال ٌسؤل الناس إلحافا"
 [ ُهنَا ستة ألوال :5ٖٕوذكر أهل التفسٌر فً المراد بموله تعالى } بِِسٌَماُهْم{]البمرة:

 . (ٔٔ)أحدها : التخشع والتواضع، لاله مجاهد
 .(ٕٔ)والثانً : الفمر، لاله السدي

 .(ٖٔ)وجوههم الجهد من الحاجة. حكً ذلن عن الربٌع والثالث:ولٌل:تعرؾ فً
 .(ٗٔ)والرابع: ولٌل: تعرفهم برثاثة ثٌابهم. ذكره ابن زٌد

 .(ٔ)والخامس: ولال الضحان : "صفرة ألوانهم من الجوع والضر"

                                                           
 .4ٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
{ ]آل عمران: ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراءة السبعة: ٕ)  [.له الحكم نفسه.52ٕ. وككذلن }تَْحَسبَنَّ
 [.ٕٓٗ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: 4ٕٔ-4ٔٔ(ولال هبٌرة عن حفص، أنّه كان ٌفتح، ثم رجع إلى الكسر.]أنظر: السبعة: ٖ)

 [.ٖٖ٘/ ٕهبٌرة: هو ابن دمحم التمار أبو عمر األبرش. ]انظر الطبمات: 
 .ٖٓٗ/ٕة: ( الحجة للمراء السبعٗ)
 .4ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجً: ٘)
 .4ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 (.5ٕٖٔ(رواه الترمذي فً السنن برلم )2)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
ابن ابً ، والحدٌث روي بلفظ آخر عند ٙٓ٘/ٕ(:ص4ٔٔٓٔ. وأخرجه أحمد فً المسند)ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)

، ومسلم فً كتاب 5ٖ٘/ٕ(:صٙٓٗٔ، والبخاري فً صحٌحه فً كتاب الزكاة)ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٕٙحاتم)
 .ٕٙٗ/ٔ(: ص٘ٔٙٔ، والدارمً فً سننه)5ٕٓ/ٕ(:ص4ٖٓٔالزكاة)

 .4ٙ٘/٘(:صٕٕٗٙ(، و)ٖٕٕٙ(، و)ٕٕٕٙ، والطبري)ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٕٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .4ٙ٘/٘(:صٕٕ٘ٙوالطبري) ،ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٖٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .4ٙ٘/٘(:صٕٕٙٙ، والطبري)ٔٗ٘/ٕ(:ص25ٕٗ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .4ٙ٘/٘(:ص5ٕٕٙ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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. لال ابن عطٌة:" وهذا حسن، ألنهم كانوا متفرؼٌن (ٕ)السادس: ولال لوم، وحكاه مكً: "هً أثر السجود"
 .(ٖ)متوكلٌن ال شؽل لهم فً األؼلب إال الصبلة، فكان أثر السجود علٌهم أبدا"

 واألظهر اختبلؾ ذلن من فمٌر إلى آخر. وهللا أعلم.
ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:" هللا عز وجل أخبر نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص أنه ٌعرفهم بعبلماتهم وآثار الحاجة فٌهم. وإنما كان النب
ٌدرن تلن العبلمات واآلثار منهم عند المشاهدة بالِعٌان ، فٌعرفُهم وأصحابه بها ، كما ٌُدرن المرٌُض فٌعلم أنه 
 مرٌض بالمعاٌنة.
ولد ٌجوز أن تكون تلن السٌما كانت تخشُّعًا منهم ، وأن تكون كانت أثر الحاجة والضّر ، وأن تكون كانت 

ن ، وإنما تُدرن عبلمات الحاجة وآثار الضر فً اإلنسان ، وٌعلم أنها رثاثة الثٌاب ، وأن تكون كانت جمٌَع ذل
من الحاجة والضر ، بالمعاٌنة دون الوصؾ. وذلن أن المرٌض لد ٌصٌر به فً بعض أحوال مرضه من 
 المرض ، نظٌُر آثار المجهود من الفالة والحاجة ، ولد ٌلبس الؽنً ذو المال الكثٌر الثٌاَب الرثة ، فٌتزٌّى بزيّ 
أهل الحاجة ، فبل ٌكون فً شًء من ذلن داللة بالّصفة على أّن الموصوؾ به مختلٌّ ذو فالة. وإنما ٌدري ذلن 

 .(ٗ)عند المعاٌنة بسٌماه ، كما وصؾ هللا  نظٌر ما ٌُعرؾ أنه مرٌض عند المعاٌنة ، دون َوْصفه بصفته"
وضع العٌن، ولال آخرون: أصل السٌما: وأصل )السٌما(: من السمة التً هً العبلمة، للبت الواو إلى م

 .(٘)االرتفاع، ألنها عبلمة رفعت للظهور
ومن العرب من ٌمول : )بسٌمابهم( فٌمدها، وأما ثمٌؾ وبعض أَسٍد ، فإنهم ٌمولون : )بسٌمٌابهم(؛ ومن 

 :(ٙ)ذلن لول الشاعر

                                                                                                                                                                                             
 .2ٖٖ/ٔ( نمبل عن تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .4ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .4ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .45٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4ٔٔ-2ٔٔ/ٖ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 5ٗٓٔ/ٖ، جمهرة اللؽة البن درٌد: ٕٔٔ/ٖٔ( أنظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٘)
: " أسٌد " ، ولال اآلمدي فً المإلؾ  5ٖٕ:  ٔ(هو ابن عنماء الفزاري ، وعنماء أمه ، ولد اختلؾ فً اسمه ، فمال المالً فً أمالٌه ٙ)

"  ٙٓٔبن بجرة " )بالجٌم( ، أو " عبد لٌس بن بجرة " ، وفً النمابض : ، ولال المرزبانً فً معجم الشعراء : " فٌس  4٘ٔوالمختلؾ : 
، وؼٌره العبلمة الراجكوتً "  ٖٗ٘عبد لٌس ابن بحرة " بالحاء الساكنة وفتح الباء ، وهكذا كان فً أصل الآللًء شرح أمانً المالً : 

" وفً هذه الترجمة أخطاء كثٌرة . وذكر شٌخنا سٌد بن علً بجرة " بضم الباء وبالجٌم الساكنة عن اإلصابة فً ترجمة " لٌس بن بجرة 
أنه أسٌد بن ثعلبة ابن عمرو . وهذا كاؾ فً تعٌٌن االختبلؾ . وابن عنماء ، عاش فً الجاهلٌة دهًرا  2ٓٔ:  ٔالمرصفً فً شرح الكامل 

 ، وأدرن اإلسبلم كبًٌرا ، وأسلم .
، وسمط  2ٙ/  ٗ، الحماسة  5ٖٕ/  ٔ، أمالى المالً  ٖٕٖ،  4٘ٔومعجم الشعراء : ،  ٗٔ/  ٔ، الكامل  5ٔٔ/  5ٔوالبٌت فً: األؼانً 

، وؼٌرها كثٌر . من أبٌات جٌاد فً لصة ، ذكرها المالً فً أمالٌه . وذلن أن ابن عنماء كان من أكثر أهل زمانه وأشدهم  ٖٗ٘الآللًء : 
عمٌلة بن كلدة الفزاري ، وهو ؼبلم جمٌل من سادات فزارة ، فسلم علٌه  عارضة ولسانًا ، فطال عمره ، ونكبه دهره ، فاختلت حاله ، فمر

ولال : ٌاعم ، ما أصارن إلى ما أدري ؟ فمال : بخل مثلن بماله ، وصونً وجهى عن مسؤلة الناس! فمال وهللا لبن بمٌت إلى ؼد ألؼٌرن ما 
نح لٌل!! فبات متملمبل بٌن الٌؤس والرجاء . فلما كان السحر ، أردي من حالن . فرجع ابن عنماء فؤخبر أهله ، فمالت : لمد ؼرن كبلم ج

سمع رؼاء اإلبل ، وثؽاء الشاء وصهٌل الخٌل ، ولجب األموال ، فمال : ما هذا ؟ فمال : هذا عمٌلة ساق إلٌن ماله! ثم لسم عمٌلة ماله 
 شطرٌن وساهمه علٌه ، فمال ابن عنماء فٌه ٌمجده :

 ٌْلَةُ فَاْشتََكى ... إِلَى َماِلِه َحالً أسرَّ َكَما َجَهرْ َرآنًِ َعلَى َما بًِ ُعمَ  
ى وال َحَضرْ   َدَعانًِ فآَسانًِ َولَْو َضنَّ لَْم أَلُْم ... َعلَى ِحٌَن الَ بَْدٌو ٌُرجَّ

ٌَْت َمْن ذَمَّ أَْو َشَكرْ  ٌُْت فِْعلَهُ ... َوأَْوفَاَن َما أَْبلَ  فَمُْلُت لَهُ خًٌرا وأَثْنَ
ٌِْر ٌافِعًا ... لَهُ ِسٌِمٌَاُء ال تَُشكُّ َعلَى البََصرْ ُؼبلٌَم َرمَ   اهُ هللا بِالَخ

ْعَري َوفًِ َوْجِهِه المََمرْ  ِه الّشِ  َكؤَنَّ الثُرٌَّا ُعلِّمَْت فً َجبٌِنِِه ... َوفًِ َخّدِ
 إذا لٌِلَِت العَْوَراُء أَْؼَضى َكؤَنّهُ ... ذَِلٌٌل ببِلَ ذُّل َولَْو َشاَء الَْنتََصرْ 

ٌِْه وال َحَصرْ  ةٌ ... فََجاَء َوالَ بُْخٌل لََد  َكِرٌٌم نََمتْهُ ِللمَكاِرِم ُحرَّ
ٌِْل َوأتَْزرْ  ا َرأَى الَمْجَد استُعٌرت ثٌَِابُه ... تََردَّى ِرَداًء َواِسَع الذّ  َولَمَّ
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 (ٔ)تَُشكُّ َعلَى البََصرْ ُؼبلٌم َرَماهُ هللاُ بالُحْسِن ٌَافِعًا         لَهُ ِسٌِمٌَاٌء ال 
ً أصبلً فبل ٌمع منهم 5ٖٕلوله تعالى: }الَ ٌَْسؤَلُوَن النَّاَس إِْلَحافاً{]البمرة:  [، أي:" ال ٌسؤلونن الناس شٌبا

 .(ٕ)إِلحاح"
لال اآللوسً: " أي إلحاحا، وهو أن ٌبلزم المسبول حتى ٌعطٌه من لولهم لحفنً من فضل لحافه أي 

 .(ٖ)عنده، ولٌل: سمً اإللحاح بذلن ألنه ٌؽطً الملب كما ٌؽطً اللحاؾ من تحته"أعطانً من فضل ما 
لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌُلْحون فً المسؤلة وٌكلفون الناس ما ال ٌحتاجون إلٌه ، فإن من سؤل وله ما ٌؽنٌه 

 .(ٗ)عن السإال ، فمد ألحؾ فً المسؤلة"
ٌسؤلون عشاء ، وإذا كان عندهم عشاء ال ٌسؤلون لال عطاء فً وصفهم: "إذا كان عندهم ؼداء ال 

 .(٘)ؼداء"
 :(ٙ)وفً انتصاب لوله تعالى)إِْلَحافًا(، ثبلثة أوجه

 أحدها: على أنه مصدر فً موضع الحال، أي: ال ٌسؤلون فً حال اإِللحاؾ.
 والثانً: أنه مفعول ألجله، أي: ال ٌسؤلون ألجل اإِللحاؾ.

فعل ممدر، أي: ٌلحفون إلحافاً، والجملة الممدرة حال من فاعل والثالث: أنه منصوب على المصدر ب
 )ٌَساَلُون(.

لال ابن حجر: " وهل المراد نفً المسؤلة فبل ٌسؤلون أصبلً، أو نفً السإال باإِللحاؾ خاصة، فبل ٌنتفً 
لم ٌسؤلوا  السإال بؽٌر إلحاؾ؛ فٌه احتمال، والثانً أكثر فً االستعمال، وٌحتمل أن ٌكون المراد لو سؤلوا

 .(5)إلحافاً فبل ٌستلزم الولوع"
 :(2)[، على لولٌن5ٖٕواختلؾ العلماء فً معنى لوله }ال ٌَْسؤَلوَن النَّاَس إِْلَحافاً{]البمرة: 

 .(ٓٔ)والزجاج (4)األول: لٌل هو نفً للسإال واإللحاؾ جمٌعا، أي الٌسؤلون البتة. لاله الطبري
 :(ٔٔ)ومنه لول الشاعر

ًُّ َجْرَجراَعلَى اَلِحٍب اَل ٌُْهتََدى بَِمنَاِرِه    ٌَافِ  إَِذا َسافَهُ اْلعَْوَد الّدِ
 .(ٕٔ)ٌرٌد نفى المنار واالهتداء به

                                                                                                                                                                                             
ال ٌروي بٌت ابن عنماء : " رماه هللا بالحسن... " وهذا شعر حر ، ٌنبع من نفس حرة ولال أبو رٌاش فٌما انتمده على أبً العباس المبرد : " 

 إال أعمى البصٌرة ، ألن الحسن مولود ، وإنما هو : رماه هللا بالخٌر ٌافعًا " .
: ولوله : " ال تشك على البصر " ، أي ال تإذٌه بمبح أو ردة أو ؼٌرهما ، بل تجلً بها العٌن ، وتسر النفس وترتاح إلٌها .]حاشٌة الطبري

٘/٘4ٗ-٘4٘.] 
 .4٘٘-4ٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٙٗ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .2ٖٖ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر البؽوي: ٘)
، البٌان فً ٕٗٔ/ٔ، مشكل إعراب المرآن لمكً: ٙٔٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٖٓٗ/ٔ(  انظر: إعراب المرآن للنحاس: ٙ)

، روح 5٘ٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 54ٔ/ٔؼرٌب إعراب المرآن ألبً البركات ابن األنباري: 
 . 5ٗ/ٖالمعانً لؤللوسً: 

 .ٓ٘/2( الفتح: 5)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 . 44٘/٘( أنظر: تفسٌره: 4)
 .ٖٖٗ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٗٙص/  (البٌت المرئ المٌس انظر: دٌوانه،ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
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لال المرطبً: " وعلى هذا جمهور المفسرٌن ، ٌكون التعفؾ صفة ثابتة لهم ، أي ال ٌسؤلون الناس إلحاحا 
 .(ٔ)وال ؼٌر إلحاح"

"إن المراد نفً اإللحاؾ ، أي أنهم ٌسؤلون ؼٌر إلحاؾ ، وهذا هو السابك للفهم ، أي الثانً: ولال لوم : 
 .(ٕ)ٌسؤلون ؼٌر ملحفٌن"

كما –والذي ذهب إلٌه األكثرون كالفراء والزجاج والطبري وابن األنباري وأكثر أهل المعانً والتفسٌر 
الناس البتة ال بإلحاؾ وال بؽٌر إلحاؾ أن المعنى: ال ٌسؤلون -نسب ذلن لهم الواحدي والمرطبً والشوكانً

ً أن كون الجاهل بهم ٌحسبهم  ووجهه: أن التعفؾ صفة ثابتة لهم ال تفارلهم ومجرد السإال ٌنافٌها، وأٌضا
 .(ٖ)أؼنٌاء من التعفؾ ال ٌكون إال مع عدم السإال البتة

مط، أما األولى فعلى أن ٌكون لال ابن عطٌة: " واآلٌة تحتمل المعنٌٌن: نفً السإال جملة ونفً اإللحاؾ ف
التَّعَفُِّؾ صفة ثابتة لهم، وٌحسبهم الجاهل بفمرهم لسبب تعففهم أؼنٌاء من المال، وتكون }ِمَن{ البتداء الؽاٌة، 
وٌكون لوله: }ال ٌَْسبَلُوَن النَّاَس إِْلحافاً{ لم ٌرد به أنهم ٌسؤلون ؼٌر إلحاؾ بل المراد به التنبٌه على سوء حالة 

ل إلحافا من الناس، كما تمول: هذا رجل خٌر ال ٌمتل المسلمٌن.. وأما المعنى الثانً فعلى أن ٌكون من ٌسؤ
التَّعَفُِّؾ داخبل فً المحسبة أي إنهم ال ٌظهر لهم سإاال، بل هو للٌل"

(ٗ). 
للمٌد؛ أي أنهم ال ولال ابن عثٌمٌن:" هل النفً للمٌد؛ أو للمٌد والممٌد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفً 

ٌلحون فً المسؤلة؛ ولكن ٌسؤلون؛ وإن نظرنا إلى ممتضى السٌاق ترجح أنهم ال ٌسؤلون الناس مطلماً؛ فٌكون 
وهو السإال؛ والمعنى أنهم ال ٌسؤلون مطلماً؛ ولو كانوا ٌسؤلون ما  -وهو اإللحاؾ، والممٌد  -النفً نفٌاً للمٌد 

وهو اإللحاح؛  -ء بسبب سإالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السإال المذموم حسبهم الجاهل أؼنٌاء؛ بل لظنهم فمرا
ٌثمل علٌن، وتمل مسؤلته؛ حتى ربما تؤخذن العزة باإلثم وال  -وإن كان فمٌراً  -ولهذا تجد اإلنسان إذا ألح 

له،  تعطٌه؛ فتحرمه، أو تنهره مع علمن باستحماله؛ وتجد اإلنسان الذي ٌظهر بمظهر الؽنً المتعفؾ ترق
 .(٘)وتعطٌه أكثر مما تعطً السابل"

ولال أبو حٌان:" "إذا نفً حكم عن محكوم علٌه بمٌد فاألكثر فً لسان العرب انصراؾ النفً لذلن المٌد، 
فٌكون المعنى على هذا ثبوت سإالهم ونفً اإللحاح، أي: وإن ولع منهم سإال فإنما ٌكون بتلطؾ وتستر ال 

 .(ٙ)بإلحاح"
 :(5)التفسٌر فً معنى )اإللحاؾ( وجوهاولد ذكر أهل 

أحدها : اإللحاؾ، ٌعنً: أن ٌسؤل وله كفاٌة . لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"من سؤل وله لٌمة ولٌة فهو ملحؾ، 
 .(2)والولٌة: أربعون درهما"

                                                           
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
، جامع البٌان للطبري: ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 2ٔٔ/ٔن للفراء: (انظر: معانً المرآٖ)

ب، البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ألبً البركات ٖٙٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 4ٕٔ/ٔب و: 4ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 44٘-42٘/٘
، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٖٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٗ-ٖٓٗ/ٕة: ، المحرر الوجٌز البن عط54ٌٔ/ٔبن األنباري: 

 .5ٖٗ-ٖٙٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 5/22، مفاتٌح الؽٌب للرازي 4ٕٖ/ٔ
 .5ٖٓ-4ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .4ٖٙ/ٖتفسٌره:(٘)
 .4ٕٖ/ٕ(البحر المحٌط: ٙ)
 .5ٖٗ-ٖٙٗ/ٔالنكت والعٌون: ( أنظر: 5)
( من 2ٗٙ( وابن حبان فً صحٌحه برلم )5ٕٗٗ، ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه برلم )ٕٗ٘/ٕ(:ص255ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)

 طرٌك عبد هللا بن ٌوسؾ ، عن عبد الرحمن ابن أبً الرجال به.
 فمد سؤل إلحافا"؟.  -أو عدلها  -، ولفظه:" "من سؤل وله أولٌة ٖٙ/ٗورواه أحمد فً مسنده: 
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 . (ٔ)والثانً : أنه االشتمال بالمسؤلة ، ومنه اشتك اسم اللحاؾ
 .(ٕ)سؤلة. لاله السديوالثالث: أنه الحلؾ فً الم

 . (ٖ)والرابع: أنه اإللحاح فً المسؤلة. لاله ابن زٌد
الخامس: ولٌل: أن اإللحاؾ: هو فرط المدح لدى السابل فً حال العطاء، وفرط الذم لدٌه فً حال 

 .(ٗ)المنع
إذا لَجَّ فٌها، وفً واإللحاح واللَّجاُج واإِلحفاُء بمعنى واحد، ٌمال: ألحَؾ وألحَّ فً المسؤلِة: « اإللحاؾ»و

 .(ٙ()٘)الحدٌث:"من سؤل وله أربعون فمد ألحؾ"
 :(5)واختلؾ فً اشتماق لفظة)اإللحاؾ( على ألوال 

ٌه،  هم، كما ٌشتمُل اللِّحاُؾ من تحتِه وٌُؽَّطِ أحدها: أنها: مشتمة من اللِّحاؾ، ألنه ٌشتمُل الناَس بمسؤلتِه وٌَعُمُّ
 :(2)ومنه لول ابن األحمر

ٌِْه        وٌَْلَحفُُهنَّ َهْفهافاً ثَِخٌناٌظلُّ ٌَحُ   فُُّهنَّ بمَْفمَفَ
 ٌصؾ ذكر نعام ٌحضن بٌضا، فكؤن هذا السابل الملح ٌعم الناس بسإاله فٌلحفهم ذلن. 

 :(4)ومنه لول طرفة
 ثمَّ راُحوا َعبَُك الِمْسِن بِِهْم       ٌُْلِحفُون األَْرَض ُهدَّاَب األُُزرْ 

 .(ٓٔ)كإلباس اللحاؾ للشًءأي ٌلبسونها األرض 
لال الراؼب:" واإللحاؾ استشعار المسؤلة واالستمصاء فٌها وتذرعها ، ٌمال : لحفته : أي ألبسته إلحافا 

 .(ٔٔ)ككسوته ، أي ألبسته كساًء"
 وهو المكاُن الَخِشُن، ومجاُزه أنَّ السابَل لكثرة سإاِله« لَْحِؾ الجبل»الثانً: ولٌل: بل اشتماُق للفظِة من 

 كؤنه استعمل الخشونةَ فً مسؤلتِه.
 .(ٕٔ)الثالث: ولٌل: بل هً )من لَحفَنً فبلٌن(، أي: أعطانً فَْضَل ما عنده، وهو لرٌٌب من معنى األول

َ بِِه َعِلٌٌم{]البمرة:  ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ  [، " أي ما أنفمتموه فً وجوه الخٌر فإِن هللا5ٖٕلوله تعالى:} َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
 .(ٖٔ)ٌجازٌكم علٌه أحسن الجزاء"

                                                           
 .5ٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٓٓٙ/٘(:ص4ٕٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٓٓٙ(:صٖٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمولٓٓٙ/٘(:صٖٕٔٙ( أخرج الطبري بسنده)ٗ) : " إن هللا  :  " عن لتادة لوله : " ال ٌسؤلون الناس إلحافًا " ، ذكر لنا أن نب

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان  ًّ الفاحَش البِذىء السابَل الملحَؾ لال : وذكر لنا أن نب ًّ المتعفؾ ، وٌبؽض الؽن ٌمول : إن هللا عز وجل كره ٌحب الحلٌَم الؽن
وصدَر لٌلته ، حتى ٌُلمى جٌفةً على فراشه ،  لكم ثبلثًا : لٌبل ولاال  وإضاعةَ المال ، وكثرةَ السإال. فإذا شبت رأٌته فً لٌل ولال ٌومه أجمع

ذلن إضاعة ال ٌجعُل هللا له من نهاره وال لٌلته نصٌبًا. وإذا شبت رأٌته ذَا مال] ٌنفمه[ فً شهوته ولذاته ومبلعبه، َوٌعِد له عن حّك هللا ، ف
 مدحهم ، وإْن ُمنع أفرط فً ذَمهم".المال ، وإذا شبت رأٌته باسًطا ذراعٌه ، ٌسؤل الناس فً كفٌه ، فإذا أعطً أفرط فً 

 .42/٘( رواه النسابً فً باب الزكاة بشرح السٌوطً:٘)
 .ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٙ)
 .5ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: 5)
 ، والهفهافان: الجناحان، وكذلن المفمفان.ٕٖٙ/ٕلفؾ، والبحر:-( اللسان: هفؾ2)
 والهداب: الخٌوط التً تبمى فً طرفً الثوب من عرضٌه، واألرز: الثٌاب.، 4ٓٔ/ٕ، واألشمونً:٘ٙ( دٌوانه: 4)
 .ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٓٔ)
 .5ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 .5ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال لتادة:" محفوظ ذلن عن هللا، عالم به، شاكر له، وأنه ال شًء أشكر من هللا، ال أجزأ بخٌر من هللا"
لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌخفى علٌه شًء منه ، وسٌجزي علٌه أوفر الجزاء وأتمه ٌوم المٌامة ، أحوج ما 

 .(ٕ)ٌكونون إلٌه"
 .(ٖ)اآللوسً:" فٌجازٌكم به وهو ترؼٌب فً اإلنفاق ال سٌما على هإالء"لال 

ً على اإلنفاق؛ ألنه إذا  لال ابن عثٌمٌن:" هذه الجملة شرطٌة ذٌلت بها اآلٌة المبٌنة ألهل االستحماق حثا
 .(ٗ)ؾ كثٌرة"كان هللا علٌماً بؤّي خٌر ننفمه فسٌجازٌنا علٌه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ إلى أضعا

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز أن نعطً من ٌستطٌع التكسب؛ لموله تعالى: } ال ٌستطٌعون ضرباً فً  - ٔ

األرض {؛ ألنه ُعلم منه أنهم لو كانوا ٌستطٌعون ضرباً فً األرض، والتكسب فإنهم ال ٌعطون؛ ولهذا لما جاء 
به، ثم لال: رجبلن إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌسؤال إن شبتما أعطٌتكما؛ وال حظ »نه الصدلة صعَّد فٌهما النظر وصوَّ
؛ فإذا كان اإلنسان ٌستطٌع الضرب فً األرض والتجارة والتكسب، فإنه ال (ٔ)«فٌها لؽنً، وال لموي مكتسب

 ٌعطى؛ ألنه وإن كان فمٌراً بماله؛ لكنه لٌس فمٌراً بعمله.
 التعفؾ؛ لموله تعالى: } ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ {.ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة  - ٕ

: ٌنبؽً أن ٌطلب ، أفضل ما وضعت فٌهم النفمات لدفع حاجتهم، الفمراء فهذا الصنؾ منللت:  ًّ لال الؽزال
بالفحص عن أهل الدٌن فً كل محلة، وٌستكشؾ عن بواطن أحوال أهل الخٌر والتجمل، ممن ٌكون مستترا 

ال ٌكثر البث والشكوى. أو ٌكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبمٌت عادته، فهو ٌتعٌش مخفٌا حاجته 
فً جلباب التجمل. فثواب صرؾ المعروؾ إلٌهم أضعاؾ ما ٌصرؾ إلى المجاهرٌن بالسإال". كما ٌنبؽً أن 

م أشرؾ العبادات ٌطلب بصدلته من تزكو به الصدلة كؤن ٌكون أهل علم. فإن ذلن إعانة له على العلم. والعل
مهما صّحت فٌه النٌة. وكان ابن المبارن ٌخصص بمعروفه أهل العلم. فمٌل له: لو عممت! فمال: إنً ال 
أعرؾ بعد ممام النبوة أفضل من ممام العلماء. فإذا اشتؽل للب أحدهم بحاجته لم ٌتفرغ للعلم ولم ٌمبل على 

 .(٘) التعلم. فتفرٌؽهم للعلم أفضل
بٌه على أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون فطناً ذا حزم، ودلة نظر؛ ألن هللا وصؾ هذا الذي ال ومنها: التن - ٖ

ٌعلم عن حال هإالء بؤنه جاهل؛ فمال تعالى: } ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ {؛ فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون 
 ذا فطنة، وحزم، ونظر فً األمور.

ن التعفؾ {؛ فإن } من { هنا سببٌة؛ أي بسبب تعففهم ٌظن ومنها: إثبات األسباب؛ لموله تعالى: } م - ٗ
 الجاهل بحالهم أنهم أؼنٌاء.

ومنها: اإلشارة إلى الفراسة، والفطنة؛ لموله تعالى: } تعرفهم بسٌماهم {؛ فإن السٌما هً العبلمة التً  - ٘
بُعد نظر ٌخدع بؤدنى سبب؛ ال ٌطلع علٌها إال ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سلٌم الملب لٌس عنده فراسة، وال 

                                                           
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص254ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٙٗ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .4ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)

: من ٌعطى من الصدلة وحد الؽنى، ٕٗ، كتاب الزكاة، باب ٖٗٗٔ، أخرجه أبو داود ص2ٖٔ٘ٔ، حدٌث رلم ٕٕٗ/ٗأخرجه أحمد  (ٔ)
ال األلبانً فً ، ول44ٕ٘: مسالة الموي المكتسب، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الزكاة، باب ٕٕٙ٘؛ وأخرجه النسابً صٖٖٙٔحدٌث رلم 

 .25ٙ، حدٌث رلم 2ٖٔ/ٖ، واإلرواء 2ٕٕ/ٕصحٌح النسابً: صحٌح 
،  ونمله الماسمً بتصرؾ بسٌط فً محاسن ٗ٘-ٖ٘(أنظر: موعظة المإمنٌن من إحٌاء علوم الدٌن، الشٌخ دمحم جمال الدٌن الماسمً: ٘)

 .ٕٕٔ/ٕالتؤوٌل: 
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وكم من إنسان عنده لوة فراسة، وحزم، ونظر فً العوالب ٌحمٌه هللا سبحانه وتعالى بفراسته عن أشٌاء 
 كثٌرة.
ومنها: الثناء على من ال ٌسؤل الناس؛ لموله تعالى: } ال ٌسؤلون الناس إلحافاً {؛ ولد كان من جملة ما  - ٙ

 أصحابه: أال ٌسؤلوا الناس شٌباً؛ حتى إن الرجل لٌسمط سوطه من على بعٌره، فٌنزل، فٌؤخذه والباٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 ؛ كل هذا بعداً عن سإال الناس.(ٔ)ٌمول ألخٌه: أعطنً إٌاه

لؽٌر ضرورة محرم إال إذا علمنا أن المسإول ٌفرح بذلن وٌَُسر؛ فإنه ال  -أي سإال المال  -والسإال 
لسابل مثاباً مؤجوراً إلدخاله السرور على أخٌه؛ كما لو سؤل إنسان صدٌماً له ٌعرؾ أنه بؤس به؛ بل لد ٌكون ا

 .(ٕ)«هو على برٌرة صدلة؛ ولنا هدٌة»ٌكون ممتناً بهذا السإال؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً اللحم الذي على البرمة: 
وما تنفموا من خٌر فإن هللا به علٌم {؛ فؤّي خٌر  ومن فوابد اآلٌة: بٌان عموم علم هللا؛ لموله تعالى: } - 5

 ٌفعله العبد فإن هللا به علٌم.
 المرآن

ا َوَلََلنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِلْنَد َربِِّهْم َوَلَ  َخْوٌؾ َللَْيِهْم َوََل ُهْم  }الَِّذيَن يُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّ
 [2ٕٗ({ ]البمرة : 2ٕٗيَْحَزنُوَن )

 التفسٌر:
ٌن ومعلنٌن، فلهم أجرهم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم  الذٌن ٌُْخرجون أموالهم مرضاة هلل لٌبل ونهاًرا مسّرِ
فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا. ذلن التشرٌع اإللهً الحكٌم 

فٌه ِمن سّدِ حاجة الفمراء فً كرامة وعزة، وتطهٌر مال األؼنٌاء، وتحمٌك هو منهاج اإلسبلم فً اإلنفاق لما 
 التعاون على البر والتموى؛ ابتؽاء وجه هللا دون لهر أو إكراه.

 : (ٔ)اختلفوا فً سبب نزولها على ستة ألاوٌل
ٍ كرم هللا وجهه ، كانت معه أربعة دراهم فؤنفمها على أهل الصفّ  ًّ ة ، أنفك فً أحدها : أنها نزلت فً عل
، (ٖ)ومماتل (ٕ)سواد اللٌل درهماً ، وفً وضح النهار درهماً ، وسراً درهماً ، وعبلنٌة درهماً ، لاله ابن عباس

 .(٘)، ومجاهد بن جبر(ٗ)والكلبً
، للت: وأخرج ابن أبً (ٙ)والثانً: ولال ابن جرٌج: "نزلت فً رجل فعل ذلن ولم ٌسم علٌا وال ؼٌره"

  (5)مثلهحاتم بسنده عن عون 
حٌن تصدق بؤربعٌن ألؾ دٌنار: عشرة باللٌل،  -رضً هللا عنه-والثالث: ولٌل نزلت فً أبً بكر الصدٌك

 .(2) وعشرة بالنهار، وعشرة فً السر، وعشرة فً العبلنٌة

                                                           
 .ٖٗٓٔ[ 2ٓٔ] ٖٕٓٗالمسؤلة، حدٌث رلم  : كراهةٖ٘، كتاب الزكاة، باب 2ٕٗراجع صحٌح مسلم ص (ٔ)
، 2ٗ4، وأخرجه مسلم ص4ٖٗٔ: الصدلة على موالً أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم ٔٙ، كتاب الزكاة، باب 2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .5ٗٓٔ[ 5ٓٔ] 2ٕ٘ٗم ، إباحة الهدٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولبنً هاشم وبنً المطلب...، حدٌث رلٕ٘كتاب الزكاة، باب 
 .5ٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖ٘ٙ- ٖٗٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 4ٔ-4ٓ( أنظر: أسباب النول للواحدي: ٔ)
، وأورده الهٌثمً فً 45/ٔٔ(:صٗٙٔٔٔ، بسند حسن، ورواه الطبرانً فً المعجم الكبري)4ٕ(أخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٕ)

 .ٓٓٔ/ٕعبد الوهاب ابن مجاهد وهو ضعٌؾ" وهو من طرٌك عبد الرزاق، وانظر: الدر المنثور: ، ولال: "فٌه ٕٖٗ/ ٙالمجمع:
 .ٖٗٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٘ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٖ)
 .4ٕ( أنظر: أسباب النول للواحدي: ٗ)
 .2ٔٔ/ ٔرزاق . وانظر تفسٌر عبد ال5ٓ2/ٔ. لال ابن كثٌر: ضعٌؾ:ٖٗ٘/ٕ(:ص22ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 . ٖٗ٘/ٕ(:ص22ٕٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
، والرازي فً مفاتٌح ٕٓ٘/ٕ، ووأبو حٌان فً البحر: 4ٖٔ/ٔ: ، والزمخشري فً الكشاؾ2٘ٔ/  ٔذكره البٌضاوي فً تفسٌره: (  2)

 ة والتابعٌن..وآخرون، وهً رواٌة مرسلة لم أعرؾ لابلها من الصحاب5/5ٔالؽٌب: 
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 والرابع : أنها نزلت فً النفمة على الخٌل فً سبٌل هللا ألنهم ٌنفمون باللٌل والنهار ِسّراً وعبلنٌة ، لاله
، وروي عن أبً أمامة (٘)، واألوزاعً (ٗ)، وابن عباس(ٖ)، وأبو ذر(ٕ)، وأبود الدرداء(ٔ)عبدهللا بن بشر الؽافمً

 .(ٙ)وسعٌد بن المسٌب ومكحول، نحو ذلن
وروي عن ٌزٌد بن عبد هللا بن عرٌب الملٌكً ، عن أبٌه ، عن جده ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "نزلت هذه   
ا َوَعبلنٌَِةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال  اآلٌة : ٌِْل َوالنََّهاِر ِسرًّ ٌِْهْم َوال ُهْم } الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّ َخْوٌؾ َعلَ

 .(5)ٌَْحَزنُون{ فً أصحاب الخٌل"
تفك بها كل مار فً لٌل أو والخامس : ولٌل: "أنها خاصة فً إباحة االرتفاق بالزروع والثمار ، ألنه ٌر

 .(2)نهار ، فً سر وعبلنٌة ، فكانت أعم ألنها تإخذ عن اإلرادة وتوافك لدر الحاجة"
 .(4)والسادس : أنها عامة نزلت فً "المنفمٌن فً سبٌل هللا من ؼٌر تبذٌر وال تمتٌر". لاله لتادة

فمعناها ٌتناول كل من فعل فعله وكل لال ابن عطٌة: " واآلٌة وإن كانت نزلت فً علً رضً هللا عنه، 
مشاء بصدلته فً الظلم إلى مظنة ذي الحاجة وأما علؾ الخٌل والنفمة علٌها فإن ألفاظ اآلٌة تتناولها تناوال 

 .(ٓٔ)محكما، وكذلن المنفك فً الجهاد المباشر له إنما ٌجًء إنفاله على رتب اآلٌة"
ألولات واألحوال بالصدلة تحرضهم على الخٌر، فكلما لال اآللوسً:" أن اآلٌة عامة فً الذٌن ٌعمون ا

نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا لضاءها ولم ٌإخروها ولم ٌعلموها بولت وال حال، وهذا هو أحسن الوجوه، 
 .(ٔٔ)ألن هذا آخر اآلٌات المذكورة فً بٌان حكم اإلنفالات فبل جرم ذكر فٌها أكمل وجوه اإلنفالات وهللا أعلم"

: " هذا مدح منه تعالى للمنفمٌن فً سبٌله ، وابتؽاء مرضاته فً جمٌع األولات من لٌل أو لال ابن كثٌر
 .(ٕٔ)نهار ، واألحوال من سر وجهار ، حتى إن النفمة على األهل تدخل فً ذلن أًٌضا"

 .(ٖٔ)ء مرضاته"[، " أي الذٌن ٌنفمون فً سبٌل هللا ابتؽا5ٕٗلوله تعالى: }الذٌن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم{]البمرة: 
لال الراؼب:"ٌرى البعض بؤن إنفاق األموال"لٌس إنفاق الممتنٌات فمط ، بل كل ما خص هللا به اإلنسان 

 .(ٗٔ)من النفس والبدن فً العبادة والعلم والجاه وؼٌر ذلن ، لكن األظهر أنه إنفاق الممتنٌات"
[، أي: "فً جمٌع األولات، من لٌل أو نهار، وفً 5ٕٗلوله تعالى:} باللٌل والنهار ِسّراً َوَعبلَنٌَِةً{]البمرة: 

 .(ٔ)جمٌع األحوال من سر وجهر"
                                                           

 .5ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕ، والدر المنثور: 5ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٖٗ/ٔ.، والنكت والعٌون: 5ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٖٔ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: ٖٗ٘/ٕ(:ص22ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .4ٔ-4ٓسند،  أنظر: أسباب النزول: (عزاه إلٌه الواحدي بدون ٘)
 .5ٖٔ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: ٖٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
( من طرٌك سلٌمان بن عبد الرحمن به ، وفً 2ٖٕٔ. ورواه أبو الشٌخ فً العظمة برلم )ٕٗ٘/ٕ(:ص22ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)

 إسناده سعٌد بن سنان مترون. 
 .5ٖٗ/ٔوالعٌون: ( أنظر: النكت 2)
 .5ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 4)
 .5ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .5/5ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
حٌن عاده مرًٌضا عام الفتح ، وفً  -. وكما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لسعد بن أبً ولاص 5ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)

"وإنن لن تنفك نفمة تبتؽً بها وجه هللا إال ازددت بها درجة ورفعة ، حتى ما تجعل فً فً امرأتن".] المسند :  -رواٌة عام حجة الوداع 
 ([.ٕٓٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )٘٘( وصحٌح البخاري برلم )ٕٕٔ/ٗ)

( وصحٌح البخاري برلم ٕٕٔ/ٗ".] المسند )وروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه لال : "إن المسلم إذا أنفك على أهله نفمة ٌحتسبها كانت له صدلة
 ([.ٕٓٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )٘٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .5ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٗٔ)
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لال الراؼب:" }ََعبلَنٌَِةً{: ما عرفه الناس أنه صدلة ، وبالسر ماال ٌعرفه صدلة إال أولوا البصابر ، وإلى 
 .(ٕ)لٌس بمربة" هذا أشار من لال إنها نزلت ، فً النفمة على الخٌل فإن اإلنفاق على الخٌل فً الظاهر

لال الزمخشري:" ٌعمون األولات واألحوال بالصدلة لحرصهم على الخٌر ، فكلما نزلت بهم حاجة 
 .(ٖ)محتاج عجلوا لضاءها ولم ٌإخروه ولم ٌتعللوا بولت وال حال"

 لال ابن المٌم:" ذكر عموم األولات ، وعموم األحوال فؤتى بالفاء فً الخبر لٌدل على أن اإلنفاق فً أي
 .(ٗ)ولت وجد من لٌل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعبلنٌة"

 .(٘)لال الماسمً:" وفً تمدٌم اللٌل على النهار والسر على العبلنٌة، إٌذان بمزٌة اإلخفاء على اإلظهار
لال المراؼً:" وإنما لدم اللٌل على النهار ، والسر على العبلنٌة لئلٌماء إلى تفضٌل صدلة السر على 

العبلنٌة ، وجمع بٌن السر والعبلنٌة لئلٌماء إلى أن لكل منهما موضعا تمتضٌه المصلحة لد ٌفضل فٌه صدلة 
 .(ٙ)سواه ، إذ األولات واألحوال ال تمصد لذاتها"

اً وعبلنٌَِةً{، ثبلثةُ أوجهٍ   :(5)وفً نصب لوله تعالى:} ِسرَّ
ا تمدَّم، وفٌهما ثبلثةُ التؤوٌبل  ، أي: ذوي سر وعبلنٌة أو « زٌد َعْدل»ِت فً أحُدهما: أنهما حاالن ممَّ

ّرِ والعبَلنٌة مبالؽةً. ٌن وُمْعِلنٌن، أو ُجِعلوا نفَس الّسِ  ُمِسّرِ
ًْ ِسّرٍ وعبلنٌة.   والثانً: أنهما منصوبان على الظرؾ، أي: َوْلتَ

 والثالث: أنهما  منصوبان على المصدِر، أي إنفاق سّر وإنفاق عبلنٌة.
 عند ربهم. (2)[، " أي لهم ثواب ما أنفموا"5ْٕٗم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم{]البمرة:لوله تعالى:}فَلَهُ 

 .(4)لال ابن كثٌر:" أي : ٌوم المٌامة على ما فعلوا من اإلنفاق فً الطاعات"
 .(ٓٔ)لال السعدي:" أي: أجر عظٌم من خٌر عند الرب الرحٌم"

ض فٌه العامل على  لال البن عثٌمٌن:" أي ثوابهم عند هللا؛ وسمً أجراً؛ ألنه ٌشبه عمد اإلجارة التً ٌعوَّ
عمله؛ وهذا األجر لد بٌُن فٌما سبك بؤن الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا: }كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فً 

 . (ٔٔ)"[ٕٔٙكل سنبلة مابة حبة وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء{ ]البمرة: 
ٌِْهْم َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة: لوله تعالى:} [،  أي: "وال خوؾ علٌهم ٌوم المٌامة وال هم 5َٕٗوالَ َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٕٔ)ٌحزنون على ما فاتهم فً الدنٌا"
فهم ال ٌحزنون على ما سبك؛ وال ٌخافون من المستمبل؛ ألنهم ٌرجون ثواب هللا عز  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(ٖٔ)ألنهم أنفموه عن طٌب نفس"على ما مضى؛  وجل؛ وال ٌحزنون
: "فؤفضلهم المنفك لٌبل سّرا. وأنزلهم المنفك نهارا عبلنٌة. فهم بذلن أربعة أصناؾ" ًّ  .(ٗٔ)لال الحرال

                                                                                                                                                                                             
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب: األصفهانً: ٕ)
 .4ٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٓٙٔ( تفسٌر المران الكرٌم: ٗ)
 .ٕٔ٘/ٕلتؤوٌل: ( محاسن ا٘)
 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .5ٓٔ/5( أنظر: الدر المصون: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٓ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 . 5ٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
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لال الراؼب: " والمصد باآلٌة فً الجملة نفمة من ال ٌرابً أن ال ٌداحً وإنما ٌمصد به مرضاة هللا 
 .(ٔ)فمط"

 الفوابد:
لثناء على الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا سواء كان لٌبلً، أو نهاراً، أو سراً، أو من فوابد اآلٌة: ا - ٔ
 جهاراً.
ومنها: كثرة ثوابهم؛ ألنه سبحانه وتعالى أضاؾ أجرهم إلى نفسه، فمال تعالى: } فلهم أجرهم عند  - ٕ

 ربهم{؛ والثواب عند العظٌم ٌكون عظٌماً.
لشرح الصدر، وطرد الهم، والؽم؛ لموله تعالى: } ال خوؾ علٌهم وال ومنها: أن اإلنفاق ٌكون سبباً  - ٖ

هم ٌحزنون {؛ وهذا أمر مجرب مشاهد أن اإلنسان إذا أنفك ٌبتؽً بها وجه هللا انشرح صدره، وسرت نفسه، 
 فً زاد المعاد أن ذلن من أسباب انشراح الصدر. -رحمه هللا  -واطمؤن للبه؛ ولد ذكر ابن المٌم 

كرم هللا عز وجل حٌث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإلٌه، أجراً لفاعله؛ كاألجٌر إذا  ومنها: - ٗ
 استؤجرته فإن أجره ثابت الزم.

 ومنها: كمال األمن لمن أنفك فً سبٌل هللا؛ وذلن النتفاء الخوؾ، والحزن عنهم. - ٘
 المرآن

بَا ََل يَمُوُموَن إَِلَّ َكَما يَمُوُم الَِّذع يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع  }الَِّذيَن يَؤُْكلُوَن الّرِ
بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِلَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما سَ  َم الّرِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ َّللاَّ  َوَمْن َلاَد لََؾ َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَِّ ِمثُْل الّرِ

 [2ٕ٘({ ]البمرة : 2ٕ٘فَؤُولَئَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن )
 التفسٌر:

ال ٌمومون فً اآلخرة من لبورهم إال كما ٌموم الذي  -وهو الزٌادة على رأس المال-الذٌن ٌتعاملون بالربا 
ل الربا، فً أن كبل منهما حبلل، وٌإدي إلى زٌادة ٌتخبطه الشٌطان من الجنون؛ ذلن ألنهم لالوا: إنما البٌع مث

م الربا؛ لما فً البٌع والشراء من نفع لؤلفراد والجماعات، ولما فً  المال، فؤكذبهم هللا، وبٌَّن أنه أحل البٌع وحرَّ
 الربا من استؽبلل وضٌاع وهبلن. فمن بلؽه نهً هللا عن الربا فارتدع، فله ما مضى لبل أن ٌبلؽه التحرٌم ال
إثم علٌه فٌه، وأمره إلى هللا فٌما ٌستمبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فاهلل ال ٌضٌع أجر المحسنٌن، ومن 
عاد إلى الربا ففعله بعد بلوؼه نهً هللا عنه، فمد استوجب العموبة، ولامت علٌه الحجة، ولهذا لال سبحانه: 

 ُدوَن{.}فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخالِ 
لال ابن كثٌر: "لما ذكر تعالى األبرار المإدٌن النفمات ، المخرجٌن الزكوات ، المتفضلٌن بالبر والصبلت 

شرع فً ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع  -لذوي الحاجات والمرابات فً جمٌع األحوال واآلنات 
 .(ٕ)نها إلى بعثهم ونشورهم"الشبهات ، فؤخبر عنهم ٌوم خروجهم من لبورهم ولٌامهم م

 .(ٖ)[، "أي: الذٌن ٌتعاملون بالربا"5ٕ٘لوله تعالى: }الذٌن ٌَؤُْكلُوَن الربا{]البمرة: 
 .(ٗ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: استحبلله ألكله"

 .(٘)لال الطبري: أي" الذٌن ٌُْربون"
و لباس، أو سكن، أو ؼٌر ذلن؛ لال ابن عثٌمٌن: أي الذٌن ٌؤخذون الربا فٌنتفعون به بؤكل، أو شرب، أ

 .(ٔ)لكنه ذكر األكل؛ ألنه أعم وجوه االنتفاع، وأكثرها إلحاحاً"
                                                           

 .5ٙ٘/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٔ)
 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص22ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٕٓٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
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 .(ٕ)لال المرطبً:" ٌؤكلون" ٌؤخذون ، فعبر عن األخذ باألكل ، ألن األخذ إنما ٌراد لؤلكل"
ٌَْها  ْت َوَربَْت{ ]فصلت: و)الربا( فً اللؽة: الزٌادة، ومنه لوله تعالى: }فَإَِذا أَْنَزْلنَا َعلَ [ أي: 4ٖاْلَماَء اْهتَزَّ

اهتزت بؤشجارها وعشبها، وربت أي: زادت، ولٌس المراد األرض نفسها، بل المراد ما ٌنبت فٌها؛ وفً 
 .(ٖ)الشرع: زٌادة فً شٌبٌن منع الشارع من التفاضل بٌنهما

ر كانوا فً الجاهلٌة ٌكون للرجل على الرجل الّدٌُن فٌمو لال مجاهد: " ر عنً! فٌإخَّ ل : لن كذا وكذا وتإّخِ
 .(ٗ)عنه"

ولال لتادة:" أن ربا أهل الجاهلٌة : ٌبٌُع الرجل البٌع إلى أجل مسمًّى ، فإذا حل األجل ولم ٌكن عند 
ر عنه"  .(٘)صاحبه لضاء ، زاده وأخَّ

ٌْطَ  {]البمرة: لوله تعالى:} اَل ٌَمُوُموَن إاِلَّ َكَما ٌَمُوُم الَِّذي ٌَتََخبَُّطهُ الشَّ [، أي:" ال ٌمومون من 5ٕ٘اُن ِمَن اْلَمّسِ
 .(ٙ)لبورهم ٌوم المٌامة إاِل كما ٌموم المصروع من جنونه"

ه إٌاه  .(5)لال الطبري: أي: ال ٌمومون فً اآلخرة من لبورهم، إال كما ٌموم الذي ٌتخبله الشٌطان من َمّسِ
إال كما ٌموم المصروع حال صرعه وتخبط  لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌمومون من لبورهم ٌوم المٌامة

 .(2)الشٌطان له ؛ وذلن أنه ٌموم لٌاما منكًرا"
لال المرطبً:" فً هذه اآلٌة دلٌل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن ، وزعم أنه من فعل 

 .(4)الطبابع ، وأن الشٌطان ال ٌسلن فً اإلنسان وال ٌكون منه مس"

                                                                                                                                                                                             
 .5ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .4ٕٖ/2( أنظر: الشرح الممتععلى زاد المستنمع: ٖ)

 والربا من كبابر الذنوب، وهو محرم فً جمٌع األدٌان السماوٌة؛ لما فٌه من عظٌم األضرار، وكثٌر األخطار.
 [.5ٕ٘لال هللا تعالى: }وأحل هللا البٌع وحرم الربا{ ]البمرة: - ٔ
 [.ٖٓٔ({ ]آل عمران:ٖٓٔم تفلحون )ولال هللا تعالى: }ٌاأٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتموا هللا لعلك - ٕ
الشرن باهلل، »لالوا: ٌا رسول هللا، وما هن؟ لال: «. اجتنبوا السبع الموبمات»لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً  - ٖ

«. وم الزحؾ، ولذؾ المحصنات المإمنات الؽافبلتوالسحر، ولتل النفس التً حرم هللا إال بالحك، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والتولً ٌ
 ([.24( ، واللفظ له، ومسلم برلم )5ٕٙٙ]متفك علٌه، أخرجه البخاري برلم )

وأخرج ابن ابً حاتم بسنده عن الربٌع بن أنس لال:" نهى هللا عز وجل عن الربا كؤشد النهً، وتمدم فٌه: فاتموا الربا والرٌبة. وكان -ٗ
 [.٘ٗ٘/ٕ(:ص24ٖٕبابر".]تفسٌر ابن ابً حاتم:)ٌمول: الربا من الك

 والربا المحرم فً اإلسبلم نوعان:
األول: ربا النسٌبة: وهو أصل الربا، ولم تكن العرب فً الجاهلٌة تعرؾ سواه، وهو الذي كانوا ٌؤخذونه بسبب تؤخٌر لضاء دٌن مستحك 

 إلى أجل جدٌد، ولد ثبت تحرٌمه بالمرآن والسنة.
({ ]آل ٖٓٔ منه بموله سبحانه: }ٌاأٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتموا هللا لعلكم تفلحون )وهو الذي حذرهم هللا

 [.ٖٓٔعمران:
 الثانً: ربا البٌوع: وٌسمى ربا الفضل، ولد حرم سدا للذرابع؛ ألنه ذرٌعة إلى ربا النسٌبة، الشتماله على زٌادة بدون عوض.

 د مع الزٌادة، أو الطعام بالطعام مع الزٌادة، ولد ثبت تحرٌمه بالسنة.وهو بٌع النمود بالنمو
ال تبٌعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق، إال وزنا بوزن، مثبل بمثل، »لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا 

( ، واللفظ له[. ]أنظر: موسوعة الفمه اإلسبلمً، دمحم 2ٗ٘ٔ( ، ومسلم برلم )5ٕٙٔمتفك علٌه، أخرجه البخاري برلم )«.] سواء بسواء
 [.5ٕٗ/ٖالتوٌجري:

 .2/ٙ(:صٖٕٙٙ(، و)ٖٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2/ٙ(:ص5ٖٕٙ(أخرجه الطبري)٘)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٖٗ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
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أُلِك، فهو َممسوس وَمؤلوق، كل ذلن إذا ألّم به اللََّمُم فُجّن، ومنه لول هللا عز وجّل : ٌمال: لد ُمّس الرجل و
ٌَْطاِن تََذكَُّروا{ ]األعراؾ:   : (ٔ)[ ، ومنه لول األعشى ٕٔٓ}إِنَّ الَِّذٌَن اتَّمَْوا إَِذا َمسَُّهْم َطابٌِؾ ِمَن الشَّ

 أَلَمَّ بَِها ِمْن َطابِِؾ الِجّنِ أَْولَكُ  َوتُْصبُح َعْن ِؼّبِ السَُّرى ، وكؤَنََّما      
{]البمرة:  ٌَْطاُن ِمَن اْلَمّسِ [، اختلؾ المفسرون 5ٕ٘ولوله تعالى:}الَ ٌَمُوُموَن إاِلَّ َكَما ٌَمُوُم الَِّذي ٌَتََخبَُّطهُ الشَّ

 :(ٕ)فً هذا المٌام، وفٌه ألوال
عبلمة المخصوصة بآكل الربا، فعرفه أهل أحدها : أن آكل الربا ٌبعث ٌوم المٌامة مجنونا وذلن كال

المولؾ لتلن العبلمة أنه آكل الربا فً الدنٌا، فعلى هذا معنى اآلٌة: أنهم ٌمومون مجانٌن، كمن أصابه الشٌطان 
، وروي عن عوؾ بن مالن، وسعد بن جبٌر والسدي والربٌع بن أنس ومماتل بن (ٖ)بجنون. لاله ابن عباس

 .(ٗ)حٌان، نحو ذلن
ً : ٌرٌد إذا بعث الناس من لبورهم خرجوا مسرعٌن لموله ٌخرجون من األجداث سراعا ]المعارج: والثان

[ إال أكلة الربا فإنهم ٌمومون وٌسمطون، كما ٌموم الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس وذلن ألنهم أكلوا الربا ٖٗ
ٌسمطون، وٌرٌدون اإلسراع، وال فً الدنٌا، فؤرباه هللا فً بطونهم ٌوم المٌامة حتى أثملهم فهم ٌنهضون، و

ٌمدرون، وهذا المول ؼٌر األول ألنه ٌرٌد أن أكلة الربا ال ٌمكنهم اإلسراع فً المشً بسبب ثمل البطن، وهذا 
 لٌس من الجنون فً شًء.

، وابن (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والضحان(4)، والربٌع(2)، ولتادة(5)، ومجاهد(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)لاله ابن عباس
 .(ٕ)، واختاره الطبري(ٔ)، ومماتل(٘ٔ)، وعكرمة (ٗٔ)، والحسن(ٖٔ)وابن مسعود ،(ٕٔ)ٌد

                                                           
، ورواٌته " من ؼب السرى " ، ورواٌة اللسان )ألك( ، " ولك " ، وهو من لصٌدته البارعة فً المحرق . وٌصؾ نالته  5ٗٔ( دٌوانه : ٔ)

 رقُ لْ فٌمول لبل البٌت ، وفٌها معنى جٌد فً صحبة النالة: َوَخْرٍق َمُخوٍؾ لَْد لََطْعُت بَِجْسَرةٍ ... إذَا َخبَّ آٌل فَْولَهُ ٌَتَرَ 
ًُّ ولِْطٌع ونُْمُرقُ  ٌْنَها ... َمُجوٌؾ ِعبلَفِ ٌْنى َوبَ اِحُب األْدنَى ، َوبَ ًَ الصَّ  ِه
 َوتُْصبُِح َعْن ؼّب السَُّرى . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. و خب: جرى . و اآلل : سراب أول النهار .  والخرق: المفازة الواسعة تتخرق فٌها الرٌاح. ونالة جسرة : طوٌلة شدٌدة جرٌبة على السٌر
" ٌترلرق " : ٌذهب وٌجًء . ولوله : " هً الصاحب األدنى " ، أي هً صاحبه الذي ٌؤلفه وال ٌكاد ٌفارله ، وٌنصره فً الملمات . و " 

د ٌمال له " عبلؾ " . و " المطع المجوؾ " : الضخم الجوؾ . و " العبلفى " : هو أعظم الرجال أخرة ووسًطا ، منسوبة إلى رجل من األز
" : طنفسة تكون تحت الرحل على كتفً البعٌر . و " النمرق والنمرلة " : وسادة تكون فوق الرحل ، ٌفترشها الراكب ، مإخرها أعظم من 

ك " : الجنون . ووصفها ممدمها ، ولها أربعة سٌور تشد بآخرة الرحل وواسطته . و " ؼب السرى " : أي بعد سٌر اللٌل الطوٌل . و " األول
 [.ٔٔ/ٙبالجنون عند ذلن ، من نشاطها واجتماع لوتها ، لم ٌضعفها طول السرى .]حاشٌة الطبري: 

 ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5/5ٙ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص224ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٗٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٗ)
. فٌه: ربٌعة بن كلثوم بن جبر البصري، لال النسابً : " لٌس به بؤس " ، ولال فً 4/ٙ(:صٕٔٗٙ(، )ٕٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)

 . ٗٗ٘/ٕالضعفاء : " لٌس بالموي " ، ولال أحمد وابن معٌن : " ثمة، ونمل عنه ابن أبً حاتم دون ذكر السند، أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:
: ربٌعة بن كلثوم بن جبر البصري، أنظر الهامش السابك. وأخرجه ابن أبً حاتم فٌه .4/ٙ(:صٕٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

 . ٗٗ٘/ٕ(:ص222ٕبسنده الصحٌح)
 .4-2/ٙ(:ص4ٖٕٙ(، و)2ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٔ-4/ٙ(:صٕٗٗٙ(، و)ٖٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 . ٓٔ/ٙ(:صٕ٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 . ٓٔ/ٙ(:صٕٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . ٓٔ/ٙ(:ص5ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٓٔ/ٙ(:ص2ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص225ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .4ٖٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:٘ٔ)
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وٌتؤكد هذا المول بما روي فً لصة اإلسراء عن أبً هرٌرة لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أتٌت لٌلة  
ٌا جبرٌل ؟ لال  أسري بً على لوم بطونهم كالبٌوت ، فٌها الحٌات ترى من خارج بطونهم. فملت : من هإالء

 .(ٖ): هإالء أكلة الربا"
والثالث: أنه مؤخوذ من لوله تعالى: إن الذٌن اتموا إذا مسهم طابؾ من الشٌطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

[ وذلن ألن الشٌطان ٌدعو إلى طلب اللذات والشهوات واالشتؽال بؽٌر هللا، فهذا هو المراد ٕٔٓ]األعراؾ: 
كذلن كان فً أمر الدنٌا متخبطا، فتارة الشٌطان ٌجره إلى النفس والهوى، وتارة من مس الشٌطان، ومن كان 

الملن ٌجره إلى الدٌن والتموى، فحدثت هنان حركات مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل 
حب صار ذلن الشٌطان وآكل الربا ال شن أنه ٌكون مفرطا فً حب الدنٌا متهالكا فٌها، فإذا مات على ذلن ال

الحب حجابا بٌنه وبٌن هللا تعالى، فالخبط الذي كان حاصبل فً الدنٌا بسبب حب المال أورثه الخبط فً 
 اآلخرة، وأولعه فً ذلن الحجاب، وهذا التؤوٌل ألرب عندي من الوجهٌن اللذٌن نملناهما عمن نملنا. 

لشدة شؽفهم  -والعٌاذ باهلل  -روع؛ ألنهم الرابع: إنهم ال ٌمومون عند التعامل بالربا إال كما ٌموم المص
 -بالربا كؤنما ٌتصرفون تصرؾ المتخبط الذي ال ٌشعر؛ ألنهم سكارى بمحبة الربا، وسكارى بما ٌربحونه 

الذي  -على الربا العظٌم  وهم الخاسرون؛ فٌكون المٌام هنا فً الدنٌا؛ شبَّه تصرفاتهم العشوابٌة الجنونٌة المبنٌة
باإلنسان المصروع الذي ال ٌعرؾ كٌؾ ٌتصرؾ؛ وهذا لول كثٌر من  -أجل الربا  ٌتضخم المال من

المتؤخرٌن؛ ولالوا: إن ٌوم المٌامة هنا لٌس له ذكر؛ ولكن هللا شبَّه حالهم حٌن طلبهم الربا بحال المصروع من 
مره؛ بٌنما حاله تمتضً سوء التصرؾ؛ وكلما كان اإلنسان أشد فمراً كانوا له أشد ظلماً؛ فٌكثرون علٌه الظلم لف

 الرأفة، والتخفٌؾ؛ لكن هإالء ظلمة لٌس همهم إال أكل أموال الناس.
هو المول الثانً، ٌعنً: أن آكلً الربا "ال ٌمومون من لبورهم ٌوم المٌامة إال كما  -وهللا أعلم-والراجح

هو الضرب « التخبط»ٌموم الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس؛ ٌعنً: كالمصروع الذي ٌتخبطه الشٌطان؛ و 
ٌتسلّط على ابن آدم تسلطاً عشوابٌاً، فٌصرعه؛ فٌموم هإالء من لبورهم ٌوم المٌامة كمٌام  العشوابً؛ فالشٌطان

 . لال ابن عطٌة: "(ٗ)ٌشهدهم الناس كلهم؛ وهذا المول هو لول جمهور المفسرٌن" -والعٌاذ باهلل  -المصروعٌن 
 (٘){"ال ٌمومون ٌوم المٌامة إال كما ٌموم}ن فً لراءة عبد هللا بن مسعود وٌموي هذا التؤوٌل المجمع علٌه فً أ "
. 

 :(ٙ)واختلفوا فً مس الجنون ، هل هو بفعل الشٌطان ؟
المول األول: أنه من فعل هللا بما ٌحدثه من ؼلبة السوداء فٌصرعه ، ٌنسب إلى الشٌطان مجازاً تشبٌهاً بما 

 ٌفعله من إؼوابه الذي ٌصرعه .
الثانً: أنه من فعل الشٌطان بتمكٌن هللا له من ذلن فً بعض الناس دون بعض ، ألنه ظاهر  والمول

 المرآن ولٌس فً العمل ما ٌمنعه .
بَا{ "أي: ذلن التخبط والتعثر بسبب استحبللهم ما حّرمه  (5)لوله تعالى: }َذِلَن بِؤَنَُّهْم لالوا إِنََّما البٌع ِمثُْل الّرِ

 .(ٔ)كالبٌع فلماذا ٌكون حراماً؟"هللا، ولولهم: الربا 

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٗ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٔ)
 .2/ٙأنظر: تفسٌره: ( ٕ)
(، عن حسن وعفان ، كبلهما عن حماد بن سلمة ، به. وفً 5ٖٕٕ(، وابن ماجة فً سننه برلم )ٖٖ٘/ٕ(رواه اإلمام أحمد فً مسنده: )ٖ)

 إسناده ضعؾ. لال المنذري: علً بن زٌد هو ابن جدعان، فٌه كبلم كثٌر فً تضعٌفه.
 .5ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٕٖ/ٌٔز: ( المحرر الوج٘)
 .4ٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 [.ٗٗ٘/ٕ(:ص24ٕٓ(لال سعٌد فً لوله تعالى}ذلن{:" ٌعنً: الذٌن نزل بهم".] أخرجه ابن ابً حاتم)5)
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لال سعٌد بن جبٌر:" فهو الرجل إذا حل ماله على صاحبه فٌمول المطلوب للطالب: زدنً فً األجل، 
وأزٌدن على مالن، فإذا فعل ذلن لٌل لهم: هذا ربا. لالوا: سواء علٌنا أن زدنا فً أول البٌع، أو عند محل 

ا البٌع مثل الربا: لمولهم: إن زدنا فً أول البٌع أو عند محل المال، فهما المال فهما سواء، فذلن لوله: لالوا إنم
 .(ٕ)سواء"

لال ابن عطٌة:" معناه عند جمٌع المتؤولٌن فً الكفار، وأنه لول تكذٌب للشرٌعة ورد علٌها، واآلٌة كلها 
كن ٌؤخذ العصاة فً الربا فً الكفار المربٌن نزلت ولهم لٌل }فَلَهُ ما َسلََؾ{، وال ٌمال ذلن لمإمن عاص، ول

 . (ٖ)بطرؾ من وعٌد هذه اآلٌة"
لال ابن عثٌمٌن: الباء فً لوله} بِؤَنَُّهْم {، " للسببٌة؛ ٌعنً أنهم ُعّمً علٌهم الفرق بٌن البٌع، والربا؛ أو أنهم 

إنما الربا مثل » كابروا فؤلحموا الربا بالبٌع؛ ولذلن عكسوا التشبٌه، فمالوا: إنما البٌع مثل الربا، ولم ٌمولوا:
 .(ٗ)، كما هو ممتضى الحال"«البٌع

لال المرطبً:" أي إنما الزٌادة عند حلول األجل آخرا كمثل أصل الثمن فً أول العمد ، وذلن أن العرب 
كانت ال تعرؾ ربا إال ذلن ، فكانت إذا حل دٌنها لالت للؽرٌم : إما أن تمضً وإما أن تربً ، أي تزٌد فً 

با{ ]البمرة : الدٌن. فحرم هللا َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ ُ اْلبَ [ 5ٕ٘ سبحانه ذلن ورد علٌهم لولهم بموله الحك : } َوأََحلَّ َّللاَّ
وأوضح أن األجل إذا حل ولم ٌكن عنده ما ٌإدي أنظر إلى المٌسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبً صلى هللا 

 .(٘)علٌه وسلم بموله ٌوم عرفة"
إنما ُجوُزوا بذلن العتراضهم على أحكام هللا فً شرعه ، ولٌس هذا لٌاًسا منهم للربا لال ابن كثٌر:" أي : 

على البٌع ؛ ألن المشركٌن ال ٌعترفون  بمشروعٌة أصل البٌع الذي شرعه هللا فً المرآن ، ولو كان هذا من 
ٌُْع  بَا { أي : هو نظٌره ، فلم حرم هذا باب المٌاس لمالوا : إنما الربا مثل البٌع ، وإنما لالوا : } إِنََّما اْلبَ ِمثُْل الّرِ

 .(ٙ)وأبٌح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي : هذا مثل هذا ، ولد أحل هذا وحرم هذا!"
بَا{  ٌُْع ِمثُْل الّرِ ولال الحافظ ابن حجر: " ٌحتمل أن ٌكون من تمام اعتراض الكفار حٌث لالوا: }إِنََّما اْلبَ

: فلم أحل هذا وحرم هذا؟ وٌحتمل أن ٌكون رداً علٌهم، وٌكون اعترافهم بحكم العمل، والرد [ أي5ٕ٘]البمرة: 
 .(5)علٌهم بحكم الشرع الذي ال معمب لحكمه، وعلى الثانً أكثر المفسرٌن

، ولٌس ببعٌد إال من جهة أن جوابهم بموله: }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ{ إلى آخره (ٔ)واستبعد بعض الحذاق األول
 .(ٔ)ٌحتاج إلى تمدٌر، واألصل عدمه"

                                                                                                                                                                                             
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص24ٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .5ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
[. والحدٌث رواه أبو داود 5ٕ٘. وسٌؤتً بٌانه فً لول ابن كثٌر فً تفسٌر لوله تعالى:} فَلَهُ َما َسلََؾ{]البمرة:ٖٙ٘/ٖسٌر المرطبً: ( تف٘)

 (.25ٖٓ( والترمذي فً السنن برلم )ٖٖٖٗفً السنن برلم )
 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 ، وصححه من ثبلثة وجوه: 5/44( نسبه ألكثر المفسرٌن الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 5)

 األول: أن المول بؤن الجملة من كبلم الكفار ٌحتاج إلى إضمار زٌادات بؤن ٌحمل ذلن على االستفهام على سبٌل اإلنكار، أو ٌحمل ذلن على
 الرواٌة من لول المسلمٌن، واإلضمار خبلؾ األصل. 

 بهذه اآلٌة، ولو كانت من كبلم الكفار لما فعلوا ذلن.  الثانً: أن المسلمٌن أبداً كانوا متمسكٌن فً جمٌع مسابل البٌع
ٌُْع ِمثْ  بَا{ كشؾ هللا عن فسادها، الثالث: أنه تعالى ذكر عمبها }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه{، وظاهر ذلن أنهم لما ذكروا الشبهة }إِنََّما اْلبَ ُل الّرِ

ٌْعَ  ُ اْلبَ بَا{ ]البمرة:  ولو لم ٌكن لوله: }َوأََحلَّ َّللاَّ َم الّرِ [ كبلم هللا لم ٌكن جواب تلن الشبهة مذكوراً، وبالتالً لم ٌكن لوله: }فََمْن َجاَءهُ{ 5َٕ٘وَحرَّ
ب، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: ٗٙٔ/ٔالبماً بهذا الموضع. ولال أٌضاً: بؤنه من كبلم هللا تعالى جمع من أهل العلم: كالواحدي فً البسٌط: 

، ٕٙٙ/ٔ، وأبً السعود فً إرشاد العمل السلٌم: ٖٙٙ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: ٖٔٗ/ٔبؽوي فً معالم التنزٌل: ، والٖٖ٘/ٕ
 ، وؼٌرهم، وهذا المول هو األظهر. ٓ٘/ٖواأللوسً فً روح المعانً: 
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بَا { أي أحل هللا البٌع لما فٌه من تبادل المنافع، وحّرم الربا لما فٌه  َم الّرِ لوله تعالى: }َوأََحلَّ هللا البٌع َوَحرَّ
 .(ٗ()ٖ)من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع"

أن زدنا فً أول البٌع أو عند محل لال سعٌد بن جبٌر:" فؤكذبهم هللا تبارن أسمع لمولهم: سواء علٌنا 
 .(٘)المال، فمال: وأحل هللا البٌع وحرم الربا"

لال الزمخشري:" إنكار لتسوٌتهم بٌنهما ، وداللة على أّن المٌاس ٌهدمه النص ، ألنه جعل الدلٌل على 
 .(ٙ)بطبلن لٌاسهم إحبلل َّللاَّ وتحرٌمه"

َوجه البٌع، واألخرى من وجه تؤخٌر المال والزٌادة فً  لال الطبري:" فلٌست الزٌادتان اللتان إحداهما من
 .(5)األجل ، سواء"

 .(2)لال ابن عثٌمٌن:" فؤبطل هللا هذه الشبهة بما ذكر"
لال الماسمً:" إنكار لتسوٌتهم بٌنهما. إذ الحل مع الحرمة ضدان. فإنّى ٌتماثبلن؟ وداللة على أن المٌاس 

 .(4)ن لٌاسهم إحبلل هللا وتحرٌمه"ٌهدمه النص. ألنه جعل الدلٌل على بطبل
                                                                                                                                                                                             

 فإنه لال بعد إٌراده له: )وهو بعٌد جداً(.  ٖٙٙ/ٔ( أظنه ٌرٌد السمٌن فً الدر المصون: ٔ)
 .ٔ٘/2الفتح: ( ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
بَا{ ثبلثة ألاوٌل :ٗ) َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ  (وللشافعً فً لوله : }َوأََحلَّ هللاُ اْلبَ

أحدها : أنها من العاّمِ الذي ٌجري على عمومه فً إباحة كل بٌع وتحرٌم كل ربا إال ما خصهما دلٌل من تحرٌم بعض البٌع وإحبلل بعض 
 فعلى هذا اختلؾ فً لوله ، هل هو من العموم الذي أرٌد به العموم ، أو من العموم الذي أرٌد به الخصوص على لولٌن :الربا ، 

 أحدهما : أنه عموم أرٌد به العموم وإن دخله دلٌل التخصٌص .
 والثانً : أنه عموم أرٌد به الخصوص .

ه العموم : أن ٌكون البالً من العموم من بعد التخصٌص أكثر من المخصوص وفً الفرق بٌنهما وجهان : أحدهما : أن العموم الذي أرٌد ب
 ، والعموم الذي أرٌد به الخصوص أن ٌكون البالً منه بعد التخصٌص ألل من المخصوص .

م على اللفظ ، وأن ما أرٌد به العموم متؤِخر عن اللفظ وممترن  به ، ] هذا [ أحد والفرق الثانً : أن البٌان فٌما أرٌد به الخصوص متمّدِ
 ألاوٌله :

 والمول الثانً : أنه المجمل الذي ال ٌمكن ] أن [ ٌستعمل فً إحبلل بٌع أو تحرٌمه إال أن ٌمترن به بٌان من سنّة الرسول ، وإن دل على
 إباحة البٌوع فً الجملة دون التفصٌل .

الجملة وال ٌدل على إباحتها فً التفصٌل حتى ٌمترن به بٌان .  وهذا فرق ما بٌن العموم والمجمل ، أن العموم ٌدل على إباحة البٌوع فً
 فعلى هذا المول أنها مجملة اختلؾ فً إجمالها ، هل هو لتعارض فٌها أو لمعارضة ؼٌرها لها على وجهٌن :

ا تعارض ما فً اآلٌة من إحبلل البٌع وتحرٌم الربا وهو بٌع صارت بهذا التعارض مجملة وكان  إجمالها منها . أحدهما : أنه لمَّ
ً فصارت بالسنة مجملة .  والثانً : أن إجمالها بؽٌرها ألن السنّة منعت من بٌوع وأجازت بٌوعا
 وإذا صح إجمالها فمد اختلؾ فٌه : هل هو إجمال فً المعنى دون اللفظ ، ألن لفظ البٌع معلوم فً اللؽة وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم

 حٌن أحل بٌعاً وحّرم بٌعاً .
معاً  والوجه الثانً : أن اإلجمال فً لفظها ومعناها ، ألنه لما عدل بالبٌع عن إطبلله على ما استمر علٌه فً الشرع فاللفظ والمعنى محتمبلن

 ، فهذا شرح المول الثانً .
ً دخله التخصٌص ، ومجمبلً لحمه التفسٌر ،  الحتمال عمومها فً اللفظ والمول الثالث : أنها داخلة فً العموم والمجمل ، فٌكون عموما

 وإجمالها فً المعنى ، فٌكون اللفظ عموماً دخله التخصٌص ، والمعنى مجمبلً لحمه التفسٌر .
بَا {، وإجمالها فً آخرها من لوله : َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ بَا{، والوجه الثانً : أن عمومها فً أول اآلٌة من لوله :} َوأََحلَّ هللاُ اْلبَ َم الّرِ فٌكون }َوَحرَّ

 أولها عاماً دخله التخصٌص ، وآخرها مجمبلً لحمه التفسٌر .
 والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجمبلً ، فلما بٌََّنَهُ الرسول صار عاماً ، فٌكون داخبلً فً المجمل

 [.ٖٓ٘-4ٖٗ/ٔلبل البٌان ، فً العموم بعد البٌان .]انظر: النكت والعٌون: 
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص24ٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
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لال ابن كثٌر:" : لالوا : ما لالوه من االعتراض ، مع علمهم بتفرٌك هللا بٌن هذا وهذا حكما ، وهو الحكٌم 
العلٌم الذي ال معمب لحكمه ، وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون ، وهو العالم بحمابك األمور ومصالحها ، وما 

 .(ٔ)وما ٌضرهم فٌنهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل"ٌنفع عباده فٌبٌحه لهم ، 
لال المرطبً: " لال جعفر بن دمحم الصادق رحمهما هللا : حرم هللا الربا لٌتمارض الناس.. ولال بعض 

 .(ٕ)الناس : حرمه هللا ألنه متلفة لؤلموال مهلكة للناس"
نْ  بِِّه{]البمرة: لوله تعالى: }فََمن َجآَءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ ًُ هللا عن الربا"5ٕ٘رَّ  .(ٖ)[، " أي من بلؽه نه

 .(ٗ)لال المخشري:" فمن بلؽه وعظ من َّللاَّ وزجر بالنهى عن الربا"
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن: " أي من بلؽه حكم الربا بعد أن تعامل به"

 (ٙ)لال الشنمٌطً: أي: "أن من جاءه موعظة من ربه ٌزجره بها عن أكل الربا"
لال الماسمً:" أي بلؽه وعظ وزجر كالنهً عن الربا.. والتعرض لعنوان الربوبٌة مع اإلضافة لئلشعار 

 .(5)بكون مجًء الموعظة للتربٌة"
 .(2)لال السدي: " أما  الموعظة فالمرآن"

 .(4)ولال سعٌد بن جبٌر: " ٌعنً البٌان الذي فً المرآن، فً تحرٌم الربا، فانتهى عنه"
 : (ٓٔ)الى }َمْوِعَظةٌ{ وجهانوفً لوله تع

 أحدهما : التحرٌم .
 والثانً : الوعٌد .

لال ابن عطٌة:" "وسمطت عبلمة التؤنٌث فً لوله: }فََمْن جاَءهُ{، ألن تؤنٌث )الموعظة( ؼٌر حمٌمً وهو 
 .(ٔٔ)بإثبات العبلمة"« فمن جاءته»بمعنى وعظ، ولرأ الحسن 

 .(ٕٔ)ي: " فانتهى حال وصول الشرع إلٌه"[، أ5ٕ٘لوله تعالى:} فَاْنتََهى{]البمرة:
 .(ٖٔ)لال الزمخشري: "فتبع النهى وامتنع"

 .(ٗٔ)لال الصابونً: أي: فانتهى عن التعامل بالربا
 .(٘ٔ)لال سفٌان: "تاب"

 .(ٙٔ)لال الماسمً:" أي فاتعظ ببل تراخ، وتبع النهً"
 .(ٔ)متثاال ألمره"لال الشنمٌطً:" أي : ترن المعاملة بالربا ؛ خوفا من هللا تعالى وا

                                                           
 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .4ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .5ٖٙ/ٌٖن:( تفسٌر ابن عثٌم٘)
 .4٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان:ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٗٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ، والطبري)٘ٗ٘/ٕ(:ص24ٕٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص24ٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
 .ٖٓ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( أنظر: صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .٘ٗ٘/ٕ(:24ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
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 .(ٕ)[، أي:" فله ما مضى لبل التحرٌم"5ٕ٘لوله تعالى:} فَلَهُ َما َسلََؾ{]البمرة:
 .(ٗ). وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(ٖ)لال السدي :"وأما }ما سلؾ{، فله ما أكل من الربا" 

 .(٘)ولال سفٌان: " سمعنا فً لوله: }ما سلؾ{، لال: مؽفورا له"
 . (ٙ)"ٌعنً ما أكل من الربا ال ٌلزمه َردُّه"لال الماوردي: 

 .(5)لال الماسمً:" أي ما تمدم أخذه لبل التحرٌم وال ٌسترد منه"
 .(2)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما أخذه من الربا لبل العلم بالحكم"

ا َسلََؾ { ]المابدة : ُ َعمَّ [ وكما لال النبً 4٘ لال ابن كثٌر:" فله ما سلؾ من المعاملة ، لموله : } َعفَا َّللاَّ
، ولم (4)ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم فتح مكة : "وكل ربًا فً الجاهلٌة موضوع تحت لدمً هاتٌن ، وأول ربا أضع ربا العباس"

  .(ٓٔ)ٌؤمرهم برد الزٌادات المؤخوذة فً حال الجاهلٌة ، بل عفا عما سلؾ"
لرٌش وثمٌؾ ومن كان ٌتجر هنان، لال ابن عطٌة: " وهذا حكم من هللا تعالى لمن أسلم من كفار 

،  لال أبو حٌان: "وهذا على لول من لال : اآلٌة مخصوصة (ٔٔ)و}َسلََؾ{، معناه: تمدم فً الزمن وانمضى"
 .(ٕٔ)بالكفار ، ومن لال : إنها عامة فمعناه : فله ما سلؾ ، لبل التحرٌم"

نسان بفعل أمر إال بعد أن ٌحرمه علٌه لال الشنمٌطً:" وٌإخذ من هذه اآلٌة الكرٌمة أن هللا ال ٌإاخذ اإل
ولد أوضح هذا المعنى فً آٌات كثٌرة فمد لال فً الذٌن كانوا ٌشربون الخمر وٌؤكلون مال المٌسر لبل نزول 

اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا{ ]المابدة :  ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ كانوا [، ولال فً الذٌن 4ٖالتحرٌم : }لَ
[ أي ٌٕٕتزوجون أزواج آبابهم لبل التحرٌم : }َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُإُكْم ِمَن النَِّساِء إاِلَّ َما لَْد َسلََؾ{ ]النساء : 

ٌِْن إاِلَّ َما لَ  ٌَْن اأْلُْختَ ْد : لكن ما سلؾ لبل التحرٌم فبل جناح علٌكم فٌه ونظٌره لوله تعالى : } َوأَْن تَْجَمعُوا بَ
 [.َٖٕسلََؾ{ ]النساء : 

ا َسلََؾ{ ]المابدة :  ُ َعمَّ  [.4٘ولال فً الصٌد لبل التحرٌم : }َعفَا َّللاَّ
ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم{ ]البمرة :  [، أي : ٖٗٔولال فً الصبلة إلى بٌت الممدس لبل نسخ استمباله : }َوَما َكاَن َّللاَّ

 صبلتكم إلى بٌت الممدس لبل النسخ .

                                                                                                                                                                                             
 .4٘/!ٔ( أضواء البٌان: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٙٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٙٗ٘/ٕ(:ص242ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٙٗ٘/ٕ(:ص4ٕٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٖٓ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
( : "وهم الحافظ ابن كثٌر ، رحمه هللا ، فإن هذا لم ٌكن له ٌوم فتح مكة 24ٔ/ٕ( لال الشٌخ أحمد شاكر ، رحمه هللا ، فً عمدة التفسٌر )4)

 فً حجة فً حجة الوداع فً خطبته ملسو هيلع هللا ىلص بعرفه". للت : جاء هذا مصرحا فً رواٌة عمرو بن األحوص لال : سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، بل كان
لسنن ( والترمذي فً اٖٖٖٗالوداع ٌمول : "أال إن كل ربا من ربا الجاهلٌة موضوع... " فذكر الحدٌث ، رواه أبو داود فً السنن برلم )

 (.25ٖٓبرلم )
. ولفظه:" عن سلٌمان بن األحوص عن أبٌه، لال: خطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع، فمال: ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕ٘وأخرجه ابن ابً حاتم) 

باس بن عبد أال إن كل ربا كان فً الجاهلٌة موضوع عنكم كله، لكم رإس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون. وأول ربا موضوع، ربا الع
 المطلب، موضوع كله".

 .5ٓ4/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
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والمسلمٌن لما استؽفروا لمربابهم الموتى من -ملسو هيلع هللا ىلص -أصرح األدلة فً هذا المعنى أن النبً ومن 
ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا ِلْلُمْشِرِكٌَن َولَْو َكانُوا أُوِلً لُْربَى (ٔ)المشركٌن ًّ ِمْن بَْعِد  وأنزل هللا تعالى:}َما َكاَن ِللنَّبِ

[، وندموا على استؽفارهم للمشركٌن أنزل هللا فً ذلن : }َوَما ٌََّٖٔٔن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]التوبة : َما تَبَ 
َّمُوَن{ ]التوبة :  ُ ِلٌُِضلَّ لَْوًما بَْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى ٌُبٌََِّن لَُهْم َما ٌَت ال [، فصرح بؤنه ال ٌضلهم بفعل أمر إَ٘ٔٔكاَن َّللاَّ

 .(ٕ)بعد بٌان اتمابه"
 (ٖ)[، " أي: أمره موكول إِلى هللا إِن شاء عفا عنه وإِن شاء عالبه"5ٕ٘لوله تعالى:}َوأَْمُرهُ إِلَى هللاِ{]البمرة:

 .(ٗ)لال المخشري:" ٌحكم فً شؤنه ٌوم المٌامة ، ولٌس من أمره إلٌكم شًء فبل تطالبوه به"
 : (٘)[، خمسة أوجه5ُٕ٘رهُ إِلَى هللاِ{]البمرة:وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوأَمْ 

 أحدها : فً المحاسبة والجزاء. وٌكون الضمٌر عابدا على )المنتهً( بعد التحرٌم.
 والثانً : فً العفو عنه وإسماط التبعٌة. وذلن أن ٌكون الضمٌر عابدا على }ما َسلََؾ{.

 .(5)، ومماتل(ٙ)ٌروالثالث : فً العصمة والتوفٌك . روي ذلن عن سعٌد بن جب
وذلن أن ٌكون الضمٌر عابدا على )ذي الربا(، بمعنى: "أمره إلى هللا فً أن ٌثبته على االنتهاء أو ٌعٌده 

 .(2)إلى المعصٌة فً الربا""
واختار هذا المول النحاس ، لاببل: "وهذا لول حسن بٌن ، أي وأمره إلى هللا فً المستمبل إن شاء ثبته 

 .(4)ء أباحه"على التحرٌم وإن شا
 والرابع: فً إمرار تحرٌم الربا أو ؼٌر ذلن. وٌكون الضمٌر عابدا على)الربا(.

والخامس: أن ٌعود الضمٌر على المنتهً، ولكن بمعنى التؤنٌس له وبسط أمله فً الخٌر، كما تمول وأمره 
 .(ٓٔ)هإلى طاعة وخٌر وموضع رجاء. وكما تمول وأمره فً نمو أو إلبال إلى هللا وإلى طاعت

لال اآللوسً: " ومن الناس من جعل الضمٌر المجرور لـ}ما َسلََؾ{ أو لـ}الربا{، وكبلهما خبلؾ الظاهر 
"(ٔٔ). 

لال أبو حٌان:" الظاهر أن الضمٌر فً : }أمره{، عابد على المنتهً ، إذ سٌاق الكبلم معه ، وهو بمعنى 
 .(ٕٔ)التؤنٌس له وبسط أمله فً الخٌر"

 .(ٖٔ)[، " أي ومن عاد إِلى التعامل بالربا واستحله بعد تحرٌم هللا له"5ٕ٘}َوَمْن َعاَد{]البمرة:لوله تعالى:} 
 .(ٗٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: فً الربا بعد التحرٌم، فاستحله، لمولهم: إنما البٌع مثل الربا"

فؤولبن أصحاب  وأخرج ابن ابً حاتم "عن سفٌان فً لوله: }ومن عاد{، لال: من لم ٌتب حتى ٌموت
 .(ٔ)النار هم فٌها خالدون"

                                                           
 باب لصة أبً طالب. 4ٓٗٔ/ٖ(:ص5ٖٔٙ( صحٌح البخاري)ٔ)
 .ٓٙٔ-4٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٕٖ/ٔ ( أنظر: المحرر الوجٌز:٘)
 . ولفظه:" ٌعنً: بعد التحرٌم، وبعد تركه، إن شاء عصمه، وإن شاء لم ٌفعل".ٙٗ٘/ٕ(:ص4ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٕٗ٘/ٕ( نمبل عن: تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 .4ٗ/ٕ، وانظر: روح المعانً: ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 4)
 . ٖٔٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٖ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .4ٗ/ٕ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 . ٙٗ٘/ٕ(:ص4ٕٕٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
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لال اآللوسً:" أي: رجع إلى ما سلؾ ذكره من فعل الربا واعتماد جوازه واالحتجاج علٌه بمٌاسه على 
 .(ٕ)البٌع"

 .(ٖ)لال الماسمً:" أي إلى تحلٌل الربا بعد النص"
استوجب العموبة ، ولامت علٌه لال ابن كثٌر:" أي : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهً هللا له عنه ، فمد 

 .(ٗ)الحجة"
 .(٘)[،  " فهو من المخلدٌن فً نار جهنم"5ٕ٘لوله تعالى:} فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة:

 .(ٙ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ال ٌموتون"
وذلن لسفوله، أي هوى بعٌداً؛ و} أَْصَحاُب  ولد أتى باسم اإلشارة الدال على البعد فً لوله} فَؤُولَبَِن {؛

 .(5)النَّاِر {، أي: أهلها المبلزمون لها؛ وأكد ذلن بموله تعالى: } ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{
لال الماسمً: " ومن أحل ما حرم هللا عّز وجّل فهو كافر، فلذا استحك الخلود، وبهذا تبٌن أن ال تعلك 

لفساق. حٌث بنوا على أن المتوعد علٌه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة. وال للمعتزلة بهذه اآلٌة فً تخلٌد ا
 ٌخفى أنه ال ٌساعدهم على ذلن الظاهر الذي استدلوا به. فإن الذي ولع العود إلٌه محمول على ما تمدم.
ى البٌع. كؤنه لال: ومن عاد إلى ما سلؾ ذكره، وهو فعل الربا واعتماد جوازه واالحتجاج علٌه بمٌاسه عل

وال شن أن من تعاطى معاملة الربا مستحبل لها مكابرا فً تحرٌمها، مسندا إحبللها إلى معارضة آٌات هللا 
فمد كفر ثم ازداد كفرا. وإذ ذان ٌكون الموعود بالخلود فً اآلٌة من ٌمال  -البٌنات، بما ٌتوهمه من الخٌاالت

ٌل إذا للمعتزلة على اعتزالهم فً هذه اآلٌة. وهللا إنه كافر مكذب ؼٌر مإمن. وهذا ال خبلؾ فٌه، فبل دل
 .(2)الموفك"

لال ابن عاشور:" وجعل العابد خالدا فً النار إما ألن المراد العود إلى لوله: إنما البٌع مثل الربا، أي عاد 
ذلن وجعل عدم إلى استحبلل الربا وذلن نفاق فإن كثٌرا منهم لد شك علٌهم ترن التعامل بالربا، فعلم هللا منهم 

إلبلعهم عنه أمارة على كذب إٌمانهم، فالخلود على حمٌمته. وإما ألن المراد العود إلى المعاملة بالربا، وهو 
 :(4)الظاهر من ممابلته بموله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى والخلود طول المكث كمول لبٌد

ٌُْن َكبلُمَهـافََولَْفـُت أَْسؤَلَُها َوَكٌَؾ ُسَإالُنَـا         ُصمًّ    ـا َخَواِلَد َما ٌَبِ
 ومنه: خلد هللا ملن فبلن.

وتمسن بظاهر هاته اآلٌة ونحوها الخوارج المابلون بتكفٌر مرتكب الكبٌرة كما تمسكوا بنظابرها، وؼفلوا 
أدلة  عن تؽلٌظ وعٌد هللا تعالى فً ولت نزول المرآن إذ الناس ٌومبذ لرٌب عهدهم بكفر. وال بد من الجمع بٌن

 .(ٓٔ)الكتاب والسنة"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: التحذٌر من الربا، حٌث شبه آكله بمن ٌتخبطه الشٌطان من المس. - ٔ
 ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه ٌصاب بالنهمة العظٌمة فً طلبه. - ٕ

                                                                                                                                                                                             
 .5ٗ٘/ٕ(:ص4ٖٕٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .4ٗ/ٕ( روح المعانً: ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .5ٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .5ٕٕ-ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٗٔٔ( دٌوانه:4)
 .4ٔ-4ٓ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٓٔ)
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زلة، وؼٌرهم؛ ومنها: أن الشٌطان ٌتخبط بنً آدم فٌصرعه؛ وال عبرة بمول من أنكر ذلن من المعت - ٖ
فً زاد المعاد الصرع إلى  -رحمه هللا  -ولد جاءت السنة بإثبات ذلن؛ والوالع شاهد به؛ ولد لسم ابن المٌم 

لسمٌن: صرع بتشنج األعصاب؛ وهذا ٌدركه األطباء، وٌمرونه، وٌعالجونه بما عندهم من األدوٌة، والثانً: 
لج إال باألدوٌة الشرعٌة كمراءة المرآن، واألدعٌة النبوٌة صرع من الشٌطان؛ وذلن ال علم لؤلطباء به؛ وال ٌعا

 الواردة فً ذلن.
ومن فوابد اآلٌة: بٌان علة لٌام المرابٌن كمٌام الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس؛ وهً: } أنهم لالوا  - ٗ

 إنما البٌع مثل الربا { ٌعنً: فإذا كان مثله فبل حرج علٌنا فً طلبه.
الباطل فً تروٌج باطلهم؛ ألنهم جعلوا الممٌس هو الممٌس علٌه؛ لمولهم: } إنما  ومنها: مبالؽة أهل - ٘

 البٌع مثل الربا {؛ وكان ممتضى الحال أن ٌمولوا: إنما الربا مثل البٌع.
وحده؛ فما أحله فهو حبلل؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا  -تبارن وتعالى  -ومنها: أن الحكم هلل  - ٙ

لم نعلم؛ ألنه تعالى رد لولهم: } إنما البٌع مثل الربا { بموله تعالى: } وأحل هللا البٌع وحرم  الحكمة فً ذلن، أم
 الربا {؛ فكؤنه لال: لٌس األمر إلٌكم؛ وإنما هو إلى هللا.

ومنها: أن بٌن الربا والبٌع فرلاً أوجب اختبلفهما فً الحكم؛ فإنا نعلم أن هللا تعالى ال ٌفرق بٌن شٌبٌن  - 5
لحكم إال وبٌنهما فرق فً العلة، والسبب الممتضً الختبلفهما؛ لموله تعالى: }ألٌس هللا بؤحكم الحاكمٌن{ فً ا

 [ .ٓ٘[ ، ولوله تعالى: }ومن أحسن من هللا حكماً لموم ٌولنون{ ]المابدة: 2]التٌن: 
هً؛ لموله تعالى: } ومنها: أن ما أخذه اإلنسان من الربا لبل العلم فهو حبلل له بشرط أن ٌتوب، وٌنت - 2

 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلؾ {.
ومنها: أنه لو تاب من الربا لبل أن ٌمبضه فإنه ٌجب إسماطه؛ لموله تعالى: } فانتهى {؛ ومن أخذه بعد  - 4

هلٌة موضوع؛ وأول رباً أال وإن ربا الجا»العلم فإنه لم ٌنته؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً عرفة فً حجة الوداع: 
؛ فبٌن )ص( أن ما لم ٌإخذ من الربا فإنه (ٔ)«أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

 موضوع.
ومنها: رأفة هللا تعالى بمن شاء من عباده؛ لموله تعالى: } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى {؛  - ٓٔ

 للتوبة حتى ٌنتهً عما حرم هللا علٌه.وهذه ربوبٌة خاصة تستلزم توفٌك العبد 
ومنها: التحذٌر من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لموله تعالى: } ومن عاد فؤولبن أصحاب النار  - ٔٔ

 هم فٌها خالدون {.
ومنها: التخوٌؾ من التفاإل البعٌد لمن تاب من الربا؛ ألنه تعالى لال: } فله ما سلؾ وأمره إلى هللا  - ٕٔ
 أن اإلنسان ٌتفاءل، وٌإمل؛ ألن األمر لد ال ٌكون على حسب تفاإله. {؛ ٌعنً
  ومنها: بٌان عظم الربا؛ لموله تعالى: } ومن عاد فؤولبن أصحاب النار هم فٌها خالدون{. - ٖٔ

 المرآن
ُ َل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم{  َدلَاِت َوَّللاَّ بَا َويُْربِي الصَّ ُ الّرِ  [2ٕٙ]البمرة: }يَْمَحُك َّللاَّ

 :التفسٌر
ٌذهب هللا الربا كله أو ٌحرم صاحبه بركة ماله، فبل ٌنتفع به، وٌنمً الصدلات وٌكثرها، وٌضاعؾ األجر 
للمتصدلٌن، وٌبارن لهم فً أموالهم. وهللا ال ٌحب كل ُمِصّرٍ على كفره، ُمْستَِحّلٍ أكل الربا، متماٍد فً اإلثم 

 والحرام ومعاصً هللا.
بَا {]البمرة:لوله تعالى ُ الّرِ  .(ٔ)[، "أي: ٌنمصه وٌهلكه وٌذهب ببركته"5ٕٙ: لوله تعالى } ٌَْمَحُك َّللاَّ

                                                           
 .2ٕٔٔ[ 5ٗٔ] 4ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الحج، باب 22ٔ – 22ٓأخرجه مسلم ص (ٔ)

 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عباس: "ٌَنمص"
 .(ٕ)ولال سعٌد بن جبٌر:"ٌضمحل"

 .(ٖ)ولال الحسن: " ذلن ٌوم المٌامة، ٌمحك هللا الربا ٌومبذ وأهله"
 .(ٗ)تؽبط به صاحبه، ٌمحمه هللا عز وجل"ولال مماتل:" ما كان من ربا، وإن ثري، حتى 

 .(٘)لال الطبري:" ، ٌنمُُص هللا الّربا فٌْذهبه"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:أي:" ٌنمص وٌذهب، ومنه محاق الممر وهو انتماصه"

 .(5)لال الماوردي:" أي ٌنمصه شٌباً بعد شًء ، مؤخوذ من محاق الشهر لنمصان الهبلل فٌه"
 .(2)بحه وٌمحو خٌره وإِن كان زٌادة فً الظاهر"لال الصابونً:" أي ٌُذهب ر

لال ابن كثٌر:" أي : ٌذهبه ، إما بؤن ٌذهبه بالكلٌة من ٌد صاحبه ، أو ٌَْحرَمه بركة ماله فبل ٌنتفع به ، بل 
َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ ٌعذبه به فً الدنٌا وٌعالبه علٌه ٌوم المٌامة. كما لال تعالى : } لُْل ال ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطٌَُِّّب 

[ ، ولال تعالى : } َوٌَْجعََل اْلَخبٌَِث بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض فٌََْرُكَمهُ َجِمٌعًا فٌََْجعَلَهُ فًِ َجَهنَّم ٓٓٔاْلَخبٌِِث { ]المابدة : 
ٌْتُْم ِمْن ِربًا ِلٌَْربَُو فًِ أَْمَواِل النَّاِس فَ 5ٖ{ ]األنفال :  ( ]الروم : ٔبل ٌَْربُو ِعْنَد َّللاَّ { ]اآلٌة[ )[ ، ولال : } َوَما آتَ

ٖ4"](4). 
لال ابن حجر: "وأن اكتساب المال من ؼٌر حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحك منه سبب لمحمه فٌصٌر 

 .(ٓٔ)ؼٌر مبارن"
بَا {]البمرة: ُ الّرِ  :(ٔٔ)[،  فٌه وجهان5ٕٙولوله تعالى: } ٌَْمَحُك َّللاَّ

 مة إذا تصدق به فً الدنٌا .أحدهما : ٌبطله ٌوم المٌا
 والثانً : ٌرفع البركة منه فً الدنٌا مع تعذٌبه علٌه فً اآلخرة .

َدلَاِت{]البمرة: ٌها له"5ٕٙلوله تعالى: }َوٌُْربًِ الصَّ  .(ٔ)[، أي:" ٌُضاعؾ أجَرها، ٌَُربُّها وٌنّمِ
 .(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌضاعؾ الصدلات"

 . (ٔ)لال ابن حجر:"أي: ٌنمٌها"

                                                           
 .٘ٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٗ٘/ٕ(ص:4ٕٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٗ٘/ٕ(ص:4ٕٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٗ٘/ٕ:ص(4ٓ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .٘ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖٓ٘/ٔ( النكت والعٌون: 5)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4)
. معنى محك المال: ذهاب بركته وعدم انتفاع صاحبه به، وهو المعنى الذي ذكره الحافظ، أو ذهابه بالكلٌة من ٌد ٖٕ٘/ٔٔ(الفتح: ٓٔ)

أ، ٘ٙٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 45ٔ/ٔصاحبه، كل ذلن فً الدنٌا، باإلضافة إلى العماب علٌه فً األخرى. انظر: الكشؾ والبٌان للثعلبً: 
، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٓ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٖٗ/ٕن عطٌة: المحرر الوجٌز الب

، ٖٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘ٓٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٕٖٙ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٓٔ-ٕٓٔ/5
، روح المعانً لؤللوسً: ٔٗٔ/ٖ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٔٗٗ/ٔح المدٌر للشوكانً: ، فت5ٕٙ/ٔإرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: 

 . 5ٖٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٔ٘/ٖ
 .ٖٓ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .٘ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٗ٘/ٕ(:ص4ٓ4ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
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 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" معناه ٌنمٌها وٌزٌد ثوابها تضاعفا"
 .(ٖ)لال البؽوي: " أي: ٌثمرها وٌبارن فٌها فً الدنٌا ، وٌضاعؾ بها األجر والثواب فً العمبى"

 .(ٗ)لال الصابونً:" وٌُكثر الصدلات وٌنمٌّها وإِن كانت نمصاناً فً الشاهد"
 .(٘)لال : "إن الربا وإن كثر فإن عالبته تصٌر إلى لل" ، أنه-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي عن النبً 

َدلَاِت{]البمرة:   : (ٙ)[ لولٌن5ٕٙولد ذكر أهل العلم فً لوله تعالى}َوٌُْربًِ الصَّ
 أحدهما : ٌثمر المال الذي خرجت منه الصدلة .

 والثانً : ٌضاعؾ أجر الصدلة وٌزٌدها ، وتكون هذه الزٌادة واجبة بالوعد ال بالعمل .
لال ابن عطٌة:" ولد جعل هللا هذٌن الفعلٌن بعكس ما ٌظنه الحرٌص الجشع من بنً آدم، ٌظن الربا ٌؽنٌه 

 .(5)وهو فً الحمٌمة ممحك، وٌظن الصدلة تفمره وهً نماء فً الدنٌا واآلخرة"
َدلَاِت {]البمرة:  :(2)[، فٌه لراءتٌن5ٕٙولوله :}َوٌُْربًِ الصَّ

 من : ربا الشًء ٌربو و أرباه ٌربٌه أي : كثّره ونماه ٌنمٌه.  األولى: بضم الٌاء والتخفٌؾ ،
 .(4)والثانٌة: ولرئ : }وٌَُربًِّ{ بالضم والتشدٌد ، من التربٌة

ُ ال ٌُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر{]البمرة:  .(ٓٔ)[، " أي : ال ٌحب كفور الملب أثٌم المول والفعل"5ٕٙلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)سفٌان بن عٌٌنة، لوله: }وهللا ال ٌحب{، لال: ال ٌمرب"أخرج ابن أبً حاتم " عن 

لال الطبري:" : وهللا ال ٌحب كل ُمصّرٍ على كفر بربه ، ممٌم علٌه ، مستِحّل أكل الربا وإطعامه ، " أثٌم 
" ، متماد فً اإلثم ، فٌما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وؼٌر ذلن من معاصٌه ، ال ٌنزجر عن ذلن وال 

 .(ٔ)وي عنه ، وال ٌتعظ بموعظة ربه التً وعظه بها فً تنزٌله وآي كتابه"ٌرع

                                                                                                                                                                                             
، معجم مماٌٌس اللؽة 5ٕٕ/٘ٔ. وٌزٌدها فً الدنٌا، وٌَُكثِّر ثوابَها بالتضعٌؾ فً اآلخرة، انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 5ٕٔ( الهدي: ٔ)

، ٕٖٙ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 5ٖٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 4ٖٕٗ/ٙ، الصحاح للجوهري: 2ٖٗ/ٕالبن فارس: 
 . 5ٖٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٖٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٙٓٗ/ٔبن كثٌر: تفسٌر المرآن العظٌم ال

 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
ه إلى للة".] ولال (، ولفظه "ما أحد أكثر من الربا إال كان عالبة أمر24ٕٕ، وابن ماجة فً سننه)4ٖ٘/ٔ( رواه أحمد فً مسنده:٘)

 ( : "هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات"[.44ٔ/ٕالبوصٌري فً الزوابد )
: عن عبدهللا ابن مسعود، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:" الّربا َوإن كثُر فإلى لُّل ". و أخرجه الحاكم فً المستدرن ٘ٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٙوذكر الطبري)

ٕ  /ٖ5. 
( وسنن ابن ماجة ٕٔ/ٔ، أنه لال: "من احتكر على المسلمٌن طعامهم ضربه هللا بالجذام واإلفبلس".] المسند )وفً الشؤن نفسه روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص

 ([.ٕ٘٘ٔبرلم )
تى إن اللممة لتصٌر مثل ه ، حوروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال:" إّن هللا عز وجل ٌمبُل الّصدلة وٌؤخذها بٌمٌنه فٌربٌِّها ألحدكم كما ٌربًِّ أحُدكم ُمْهرَ 

َ ُهَو ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َوٌَؤُْخذُ  َدلَاِت { ]سورة التوبة :  أُُحد ، وتصدٌُك ذلن فً كتاب هللا عز وجل :}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ [ ، و ٗٓٔالصَّ
، ورواه احمد فً 5ٗ٘/ٕ(:ص4ٓ2ٕ، وإبن أبً حاتم)ٙٔ/ٙص:(ٖٕ٘ٙ}ٌمحك هللا الّربا وٌُْربً الّصَدلات{".] أخرجه الطبري فً تفسٌره)

، 2ٔ/ٙ(:صٕ٘٘ٙ( و)ٕٗ٘ٙ([.  ]وانظر فٌما معناه من األخبار فً تفسٌر الطبري)4٘ٙ(، والترمذي فً كتاب الزكاة)4ٓٓٓٔالمسند)
 [.ٕٓ-4ٔ/ٙ(:ص5ٕ٘ٙ، و)4ٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٙو)

 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٔٗ-5ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
لصاحبه كما ٌربً  ( ومنه لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طٌب ، وال ٌمبل هللا إال الطٌب ، وإن هللا لٌمبلها بٌمٌنه ، ثم ٌربٌها4)

ه ، حتى ٌكون مثل الجبل". ]صحٌح البخاري برلم )  ([.ٗٔٓٔ، ومسلم)(5ٖٗٓ( وبرلم )ٓٔٗٔأحدكم فَلُوَّ
 .5ٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٔٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
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 .(ٔ)إذا نفى هللا تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها، وهً الكراهة"لال ابن عثٌمٌن:"
وال بد من مناسبة فً ختم هذه اآلٌة بهذه الصفة ، وهً أن المرابً ال ٌرضى بما لسم  لال ابن كثٌر: "

ل ، وال ٌكتفً بما شرع له من التكسب المباح ، فهو ٌسعى فً أكل أموال الناس بالباطل ، هللا له من الحبل
 .(ٕ)بؤنواع المكاسب الخبٌثة ، فهو جحود لما علٌه من النعمة ، ظلوم آثم بؤكل أموال الناس بالباطل"

 :(ٖ)[ وجهٌن 5ٕٙوذكر أهل التفسٌر فً معنى }الَكفَّار{]البمرة:
 نعم هللا وٌجحدها .أحدهما : الذي ٌستر 

 والثانً : هو الذي ٌكثر فعل ما ٌكفر به .
 : (ٗ)وفً معنى )األثٌم( وجهان

ت اإِلثم .  أحدهما : أنه من بٌَّ
 والثانً : الذي ٌكثر فعل ما ٌؤثم به .

بمعنى اآلثم، كالسمٌع بمعنى « األثٌم»كثٌر الكفر، أو عظٌم الكفر؛ و « الَكفّار»" و لال ابن عثٌمٌن:
 .(٘)ع"السام

ٌمتضً أن الزجر فً هذه اآلٌات للكفار المستحلٌن للربا المابلٌن على جهة التكذٌب  لال ابن عطٌة:"
با{، ووصؾ الكفار ب أَثٌٍِم، إما مبالؽة من حٌث اختلؾ اللفظان، وإما لٌذهب  ٌُْع ِمثُْل الّرِ للشرع }إِنََّما اْلبَ

 .(ٙ)االشتران الذي فً كفار، إذ لد ٌمع على الزارع الذي ٌستر الحب فً األرض"
ُ ال ٌُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر{، أي: "محسنا صالحا بل ٌرٌده مسٌبا فاجرا، وٌحتمل  ولٌل فً تفسٌر لوله تعالى: َوَّللاَّ
أن ٌرٌد وهللا ال ٌحب توفٌك الكفار األثٌم، وهذه تؤوٌبلت مستكرهة، أما األول فؤفرط فً تعدٌة الفعل وحمله 

فؽٌر صحٌح المعنى، بل هللا تعالى ٌحب التوفٌك على العموم  من المعنى ما ال ٌحتمله لفظه، وأما الثانً
وٌحببه، والمحب فً الشاهد ٌكون منه مٌل إلى المحبوب ولطؾ به، وحرص على حفظه، وتظهر دالبل ذلن، 
وهللا تعالى ٌرٌد وجود الكافر على ما هو علٌه، ولٌس له عنده مزٌة الحب بؤفعال تظهر علٌه نحو ما ذكرناه 

 .(5)وتلن المزٌة موجودة للمإمن، ولما انمضى ذكرهم عمب بذكر ضدهم لٌبٌن ما بٌن الحالٌن" فً الشاهد،
 .(2)لال الصابونً:" وفً اآلٌة تؽلٌظ فً أمر الربا وإٌِذان بؤنه من فعل الكفار"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: محك الربا: إما حساً، وإما معنًى، كما سبك. - ٔ
 ربا، وسد أبواب الطمع أمام المرابٌن.ومنها: التحذٌر من ال - ٕ
أي ٌزٌدها؛ والزٌادة إما أن تكون حسٌة؛ وإما أن تكون معنوٌة؛ فإن  -ومنها: أن هللا ٌْربً الصدلات  - ٖ

كانت حسٌة فبالكمٌة، مثل أن ٌنفك عشرة، فٌخلؾ هللا علٌه عشرٌن؛ وأما المعنوٌة فؤن ٌُْنزل هللا البركة فً 
 ماله.

ممابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا ٌُمَحك، وٌزال؛ فالصدلة تزٌد المال، وتنمٌه؛ ألن الربا ظلم، ومنها:  - ٗ
 والصدلة إحسان.

                                                           
 .54ٖ-52ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .5ٔٙ-5ٔ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .54ٖ-52ٖ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٘)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجً: 5)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفسٌر: 2)



ٕٗٓ 

 

ومنها: إثبات المحبة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌحب كل كفار أثٌم {؛ ووجه الداللة أن نفً  - ٘
أي لمن كان مإمناً مطٌعاً؛ ولوال  -من لم ٌتصؾ بذلن المحبة عن الموصوؾ بالكفر، واإلثم ٌدل على إثباتها ل

 -رحمه هللا  -لؽواً من المول ال فابدة منه؛ ولهذا استدل الشافعً « الكفار األثٌم»ذلن لكان نفً المحبة عن 
[ على أن األبرار ٌرون هللا عز وجل؛ ألنه ٘ٔبموله تعالى: }كبل إنهم عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون{ ]المطففٌن: 

حجب الفجار عن رإٌته فً حال الؽضب دل على ثبوتها لؤلبرار فً حال الرضا؛ وهذا استدالل خفً لما 
 -كما لال أهل التعطٌل  -جٌد؛ والمحبة الثابتة هلل عز وجل هً محبة حمٌمٌة تلٌك بجبلله، وعظمته؛ ولٌست 

أعنً إجراء  -بة؛ وهذه الماعدة إرادة الثواب، أو الثواب؛ ألن إرادة الثواب ناشبة عن المحبة؛ ولٌست هً المح
اتفك علٌها علماء السلؾ، وأهل السنة والجماعة؛ ألن ما ٌتحدث  -النصوص على ظاهرها فً باب صفات هللا 

 هللا به عن نفسه أمور ؼٌبٌة ٌجب علٌنا االلتصار فٌها على ما ورد.
 المرآن

اِلَحاِت َوأَلَاُموا َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِلْنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌؾ َللَْيِهْم  }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَلِملُوا الصَّ ََلةَ َوآتَُوا الزَّ الصَّ
 [22ٕ({ ]البمرة : 22َٕوََل ُهْم يَْحَزنُوَن )

 التفسٌر:
إن الذٌن صدلوا هللا ورسوله، وعملوا األعمال الطٌبة، وأدَّوا الصبلة كما أمر هللا ورسوله، وأخرجوا زكاة 

م ثواب عظٌم خاص بهم عند ربهم ورازلهم، وال ٌلحمهم خوؾ فً آخرتهم، وال حزن على ما أموالهم، له
 فاتهم من حظوظ دنٌاهم.

ثم لال تعالى مادحا للمإمنٌن بربهم ، المطٌعٌن أمره ، المإدٌن شكره ، المحسنٌن إلى  لال ابن كثٌر:"  
الكرامة ، وأنهم ٌوم المٌامة من التبعات  خلمه فً إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة ، مخبًرا عما أعد لهم من

 .(ٔ)آمنون"
لال ابن عاشور: هذه اآلٌة: "جملة معترضة لممابلة الذم بالمدح، ولد تمدم تفسٌر نظٌرتها لرٌبا. والممصود 
التعرٌض بؤن الصفات الممابلة لهاته الصفات صفت ؼٌر المإمنٌن. والمناسبة تزداد ظهورا لموله: }وآتوا 

 .(ٕ)الزكاة{"
 .(ٖ)أي آمنوا بملوبهم بما ٌجب اإلٌمان به" [، "55ٕلوله تعالى:}إِنَّ الذٌن آَمنُواْ{]البمرة:

 .(ٗ)لال الصابونً:" أي صّدلوا باهلل"
 .(٘)بما وجب اإلٌمان به" لال اآللوسً:أي: "

وأكله ،  لال الطبري:" ٌعنً الذٌن صدلوا باهلل وبرسوله ، وبما جاء به من عند ربهم ، من تحرٌم الربا
 .(ٙ)وؼٌر ذلن من سابر شرابع دٌنه"

أي عملوا األعمال الصالحات؛ وهً المبنٌة على  [، "55َٕوَعِملُواْ الصالحات{]البمرة: لوله تعالى:}
 .(ٔ)اإلخبلص هلل، والمتابعة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٕ)والتً نََدبهم إلٌها"لال الطبري:" }وعملوا الصالحات{، التً أمرهم هللا عز وجل بها ، 

                                                           
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .4ٖ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر:ٕ)
 .2ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٓ/ٖسٌر ابن عثٌمٌن: ( تفٔ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)



ٕٗٔ 

 

 
[، "أي: أتوا بها لوٌمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، 55ٕلوله تعالى:}َوأَلَاُموا الصَّبلةَ{]البمرة: 

ومكمبلتها؛ وعْطفها على العمل الصالح من باب عطؾ الخاص على العام؛ ألن إلامة الصبلة من األعمال 
 .(ٔ)الصالحة، ونُص علٌها ألهمٌتها"

 .(ٕ)لطبري:أي: }وألاموا الصبلة{ المفروضة بحدودها ، وأّدوها بُسنَنها"لال ا
َكاةَ{]البمرة:  لوله تعالى:}  .(ٖ)[، "أي أعطوا الزكاة مستحمها"55َٕوآتَُوا الزَّ

لال الطبري:" }وآتوا الزكاة{ المفروضة علٌهم فً أموالهم ، بعد الذي سلؾ منهم من أكل الّربا ، لبل 
 .(ٗ)من عند ربهم" مجًء الموعظة فٌه

 .(٘)هً النصٌب الذي أوجبه هللا عز وجل فً األموال الزكوٌة؛ وهو معروؾ فً كتب الفمه"«: الزكاة»و 
اِلحاِت تشرٌفا لهما، وتنبٌها على  كاةَ بالذكر ولد تضمنهما عمل الصَّ لال ابن عطٌة:" وخص الصَّبلةَ والزَّ

 .(ٙ)لبدن، والزكاة فً أعمال المال"لدرهما، إذ هما رأس األعمال الصبلة فً أعمال ا
لال اآللوسً: تخصٌص الصبلة والزكاة، "بالذكر مع اندارجهما فً األعمال للتنبٌه على عظم فضلهما، 

 .(5)فإن األولى أعظم األعمال البدنٌة. والثانٌة أفضل األعمال المالٌة"
 .(2)أي: لهم ثوابهم عند هللا"[، "55ٕلوله تعالى }لَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم{]البمرة:

 .(4)الموعود لهم حال كونه ِعْنَد َربِِّهْم وفً التعبٌر بذلن مزٌد لطؾ وتشرٌؾ"لال اآللوسً:"
 .(ٓٔ)لال الطبري:"ٌعنً ثواب ذلن من أعمالهم وإٌمانهم وَصَدلتهم ٌوم حاجتهم إلٌه فً معادهم"

ٌِْهْم{]البمرة:   .(ٔٔ)ٌوم الفزع األكبر""[، 55ٕلوله تعالى:}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي فٌما ٌستمبل من أمرهم"

لال الطبري:" ٌومبذ من عمابه على ما كان سلؾ منهم فً جاهلٌتهم وكفرهم لبل مجٌبهم موعظة من 
مجٌبهم ربهم ، من أكل ما كانوا أكلوا من الربا ، بما كان من إنابتهم ، وتوبتهم إلى هللا عز وجل من ذلن عند 

 .(ٖٔ)الموعظة من ربهم، وتصدٌمهم بوعد هللا ووعٌده"
 [، 55ٕلوله تعالى:}َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:

 .(ٔ)أي فٌما مضى من أمرهم" لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٕ)ألنهم فرحون بما آتاهم ربهم وولاهم عذاب الجحٌم" لال الماسمً:"

                                                           
 .2ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٖٓ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: 5)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: 4)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)



ٕٕٗ 

 

نوا تركوا فً الدنٌا من أكل الربا والعمل به ، إذا عاٌنوا لال الطبري:"}والهم ٌحزنزن{ على تركهم ما كا
جزٌل ثواب هللا تبارن وتعالى ، وهم على تركهم ما تَركوا من ذلن فً الدنٌا ابتؽاَء رضوانه فً اآلخرة ، 

 .(ٔ)فوصلوا إلى ما ُوعدوا على تركه"
 الفوابد:

كر الثواب ٌستلزم التشجٌع، والحث، من فوابد اآلٌة: الحث على اإلٌمان، والعمل الصالح؛ ألن ذ - ٔ
 واإلؼراء.

أي  -ومنها: أنه البد مع اإلٌمان من العمل الصالح؛ فمجرد اإلٌمان ال ٌنفع العبد حتى ٌموم بواجبه  - ٕ
 واجب اإلٌمان: وهو العمل الصالح.

اإلخبلص هلل عز ومنها: أن العمل ال ٌفٌد حتى ٌكون صالحاً؛ والصبلح أن ٌنبنً العمل على أمرٌن:  - ٖ
وضدها البدعة؛ فمن أخلص هلل فً شًء، ولكنه أتى بعمل مبتدع لم ٌمبل  -وضده الشرن؛ والمتابعة  -وجل 

 منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرن لم ٌمبل منه؛ وأدلة هذا معروفة.
 ومنها: بٌان أهمٌة إلامة الصبلة، وإٌتاء الزكاة. - ٗ
أعلى أركان اإلسبلم بعد الشهادتٌن؛  -أعنً إلامة الصبلة، وإٌتاء الزكاة  -ن ومنها: أن هذٌن الركنٌ - ٘

 للنص علٌهما من بٌن سابر األعمال الصالحة.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ضمن األجر لمن آمن، وعمل صالحاً، وألام الصبلة، وآتى الزكاة؛  - ٙ

 لموله تعالى: } لهم أجرهم عند ربهم {.
والمضاؾ إلى العظٌم  -تبارن وتعالى  -اإلشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ ألنه أضافه إلى نفسه ومنها:  - 5

 ٌكون عظٌماً.
اإلٌمان، والعمل الصالح، وإلام الصبلة، وإٌتاء  -ومنها: أن هإالء الذٌن اتصفوا بهذه الصفات األربع  - 2
أمرهم؛ ألنهم فعلوا ما به األمن التام،  لٌس علٌهم خوؾ من مستمبل أمرهم؛ وال حزن فٌما مضى من -الزكاة 

  [ .2ٕكما لال هللا تعالى: }الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم األمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 
 المرآن

با إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنِيَن{ َ َوَذُروا َما بَِمَي ِمَن الّرِ  [22ٕ]البمرة: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ
 التفسٌر:

 :(ٕ)فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال
نزلت هذه اآلٌة فً العباس بن عبد المطلب ورجٍل من بنً المؽٌرة ، كانا شرٌكٌن  األول: لال السدي:"

با إلى أناس من ثمٌؾ من بنً عمرو وهم بنو عمرو بن عمٌر ، فجاء اإلسبلم  فً الجاهلٌة ، ٌُسِلفان فً الّرِ
. وروي (ٖ)لربا{"ولهما أموال عظٌمة فً الربا ، فؤنزل هللا }ذروا ما بمً{ من فضل كان فً الجاهلٌة }من ا

 .(ٕ)، ومماتل(ٔ)، والضحان(ٗ)نحوه عن ابن جرٌج
والثانً:روي الكلبً،  عن أبً صالح، عن ابن عباس: "بلؽنا وهللا أعلم أن هذه اآلٌة نزلت فً بنً عمرو 
بن عمٌر بن عوؾ من ثمٌؾ، وفً بنً المؽٌرة من بنً مخزوم، وكانت بنو المؽٌرة ٌربون لثمٌؾ، فلما أظهر 

عالى رسوله على مكة، وضع ٌومبذ الربا كله، فؤتى بنو عمرو بن عمٌر وبنو المؽٌرة إلى عتاب بن أسٌد هللا ت

                                                           
 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .4ٗ-4ٖ( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 .4ٗ-4ٖ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: 2ٗ٘/ٕ(:ص4ٖٕٔ، وابن أبً حاتم)ٖٕ-ٕٕ/ٙ(ص:2ٕ٘ٙأخرجه الطبري)( ٖ)
 . ٖٕ/ٙ(:ص4ٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕ/ٙ(:صٕٓٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4ٗ٘-2ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٔ٘، و)2ٗ٘/ٕ(،ص4ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)



ٕٖٗ 

 

وهو على مكة، فمال بنو المؽٌرة: ما جعلنا أشمى الناس بالربا وضع عن الناس ؼٌرنا، فمال بنو عمرو بن 
فنزلت هذه اآلٌة والتً بعدها:  - ملسو هيلع هللا ىلص -عمٌر: صولحنا على أن لنا ربانا، فكتب عتاب فً ذلن إلى رسول هللا 

}فإن لم تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله{ فعرؾ بنو عمرو أن ال ٌدان لهم بحرب من هللا ورسوله ٌمول 
 .(ٔ)هللا تعالى: }وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون{ فتؤخذون أكثر }وال تظلمون{ فتبخسون منه"

"نزلت هذه اآلٌة فً العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكانا لد أسلفا فً  والثالث:ولال آخرون:
التمر، فلما حضر الجذاذ لال لهما صاحب التمر: ال ٌبمى لً ما ٌكفً عٌالً إذا أنتما أخذتما حظكما كله، فهل 

لػ ذلن رسول هللا لكما أن تؤخذا النصؾ وتإخرا النصؾ وأضعؾ لكما ففعبل؛ فلما حل األجل طلبا الزٌادة، فب
. روي ذلن عن عطاء (ٕ)فنهاهما وأنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، فسمعا وأطاعا وأخذا رإوس أموالهما" -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 . (ٖ)وعكرمة
َ {]البمرة: لوله تعالى:  .(ٗ)[، "أي : خافوه ورالبوه فٌما تفعلون"52ٕ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 .(٘)لال الصابونً:" أي اخشوا ربكم ورالبوه فٌما تفعلون"
َ  والجملة ندابٌة؛ فابدتها: تنبٌه المخاطب، ولوله تعالى: } { أي اتخذوا ولاٌة من عذابه بفعل اتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٙ)أوامره، واجتناب نواهٌه
ً أصل االمتثال واالجتناب وأمروا بتموى هللا لبل األمر بترن الربا ألن تموى هللا ه لال ابن عاشور: "

 .(5)وألن ترن الربا من جملتها، فهو كاألمر بطرٌك برهانً"
 .(2)خافوا هللا على أنفسكم ، فاتموه بطاعته فٌما أمركم به ، واالنتهاء عما نهاكم عنه" لال الطبري: أي"

 :(4)[ وجهٌن 52ٕالبمرة:وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}ٌَؤٌََُّها الَِّذٌَن َءاَمنُواْ اتَّمُواْ هللاَ{]
 أحدهما : ٌؤ أٌها الذٌن أمنوا بؤلسنتهم اتموا هللا بملوبكم .
 والثانً : ٌؤٌها الذٌن أمنوا بملوبهم اتموا هللا فً أفعالكم .

ًَ ِمَن الرِّ  با إِْن ولال ابن فورن: "ٌحتمل أنه ٌرٌد ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا بمن لبل دمحم من األنبٌاء، }َذُروا ما بَِم
 .(ٔٔ). لال ابن عطٌة: "وهذا مردود بما روي فً سبب اآلٌة"(ٓٔ)ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{، بدمحم، إذ ال ٌنفع األول إال بهذا"

بَا {]البمرة: ًَ ِمَن الّرِ  .(ٕٔ)اتركوا ما بمً من الربا" [، أي:"52ٕلوله تعالى: } َوذَُروا َما بَِم
لول هللا: }اتموا هللا وذروا ما بمً من الربا{، لال: ما بمً على عن زٌد بن أسلم فً أخرج ابن أبً حاتم"

 .(ٔ)الناس"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:"أي : اتركوا ما لكم على الناس من الزٌادة على رإوس األموال ، بعد هذا اإلنذار"

                                                           
 ( من طرٌك الكلبً به.ٓ٘، وأخرجه ابن منده وأبو ٌعلى )لباب النمول: 4ٖ( أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .4ٖ( أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 .4ٖ( أنظر: أسباب النزول للواحدي:ٖ)
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٕٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .4ٖ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: 5)
 .ٕٕ/ٙلطبري: ( تفسٌر ا2)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 4)
 .5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .2ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٔٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٔٙ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)



ٕٗٗ 

 

بوا لال الطبري: أي:" اتركوا طلب ما بمً لكم من فَْضل على رءوس أموالكم التً كانت لكم لبل أن تُر
 .(ٔ)علٌها"

 .(ٕ)لال الصابونً:" واتركوا ما لكم من الربا عند الناس"
 .(ٖ)لال ابن عاشور:" اتركوا ما بمً فً ذمم الذٌن عاملتموهم بالربا"

لال مجاهد:" كانوا فً الجاهلٌة ٌكون للرجل على الرجل الدٌن فٌمول: لن كذا وكذا، وتإخر عنً، فٌإخر 
 .(ٗ)عنه"

بَا {]البمرة:ولوله تعالى:}َما  ًَ ِمَن الّرِ  :(٘)[، فٌه أربعة أوجه من المراءات52ٕبَِم
ًَ { وهً لراءة الجمهور.  أحدهما: } َما بَِم

ًْ »الثانٌة:   : (5)، وهذا كما لال جرٌر(ٙ)بكسر الماؾ وإسكان الٌاء، لرأه الحسن« ما بِم
 ؾهو الخلٌفة فارضوا ما رضً لكم          ماضً العزٌمة ما فً حكمه جن

 :  (2)ولال عمر بن أبً ربٌعة
 كم لد ذكرتن لو أجزى بذكركم     ٌا أشبه الناس كل الناس بالممر

 إنً ألجذل أن أمشً ممابله         حباً لرإٌة من أشبهت فً الصور
أصله )ما رضً( و)أن أمشً( فؤسكنها وهو فً الشعر كثٌر، ووجهه أنه شبه الٌاء باأللؾ فكما ال تصل 

أللؾ فكذلن ال تصل هنا إلى الٌاء، ومن هذه اللؽة أحب أن أدعون ، وأشتهً أن ألضٌن ، الحركة إلى ا
 .(4)بإسكان الواو والٌاء

 . (ٓٔ)لال ابن عطٌة: وفً هذا نظر"
وهً لؽة طًء ، ٌمولون للجارٌة : جاراة ، وللناصٌة :  (ٔٔ)،  باأللؾ، لرأه الحسن«ما بمى»والثالثة: 

 :  (ٕٔ)ناصاة ، ولال الشاعر
 لعمرن ال أخشى التصعلن ما بمى        على األرض لٌسً ٌسوق األباعرا

، بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو، لرأه أبو الّسّمال، ولال أبو الفتح: "شذ «الّربو»والرابعة: 
ة فً هذا الحرؾ فً أمرٌن: أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم بناء الزما، واآلخر ولوع الواو بعد الضم

 .(ٔ)آخر االسم"

                                                           
 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٖ/ٖوالتنوٌر: ( التحرٌر ٖ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٖ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: 4ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
ًّ رضً هللا عنه.5ٔ، ونسبها ابن خالوٌه فً المراءات الشاذة:ص5ٖ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٔٗٔ/ٔ( أنظر: المحتسب: ٙ)  ، ألب
، ٕٕٖ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٔٗٔ/ٔلضى....وأورده برواٌة المصنؾ ابن جنً فً المحتسب:، وفٌه: فارضوا ما 2ٖٓ( دٌوانه: 5)

ونحوه : لؽة شاذة. ماضى العزٌمة : نافذ « رضى». وتسكٌن آخر 252، وابن هشام فً المؽنً: ٕ٘٘/ٕوأبو حٌان فً البحر المحٌط: 
 الحكم ، لٌس فً حكمه جنؾ : أى مٌل عن الحك إلى ؼٌره.

 .ٕٗٔنه: ( دٌوا2)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، والمحتسب: 5ٖ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 4)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
ًّ رضً هللا عنه.5ٔ، ونسبها ابن خالوٌه فً المراءات الشاذة:صٕ٘٘/ٕ، والبحر المحٌط: ٔٓٗ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٔٔ)  ، ألب
، ولكنه أورده شاهدا على لراءة: ٕ٘٘/ٕ، وأبً حٌان فً البحر:4ٖٙ/ٖ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المرطبً فً تفسٌره: ٕٔ)

( بالٌاء الساكنة. ًْ  )ما بم
 .4ٖٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)



ٕٗ٘ 

 

لال ابن عطٌة: "وهذا شًء لم ٌؤت إال فً الفعل، نحو ٌؽزو وٌدعو وأما ذو الطابٌة بمعنى الذي فشاذة 
جدا، ومنهم من ٌؽٌر واوها إذا فارق الرفع، فٌمول رأٌت ذا لام، ووجه المراءة أنه فخم األلؾ انتحاء بها الواو 

 .(ٔ)ة والزكاة وهً بالجملة لراءة شاذة"التً األلؾ بدل منها على حد لولهم، الصبل
، باإلمالة، ولن لمكان الكسرة فً الراء، لراءه بذلن الكسابً وحمزة، وأما البالون «الربا»الخامسة: 

 . (ٕ)بالتفخٌم، لفتحة الباء
، وتحرٌم [، أي: مصدلٌن" بما شرع هللا لكم من تحلٌل البٌع 52ٕلوله تعالى:} إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة:

 .(ٖ)الربا وؼٌر ذلن"
 .(ٗ)روي "عن سعٌد، فً لوله: إن كنتم مإمنٌن ٌعنً: مصدلٌن"

 .(٘)لال الطبري:" إن كنتم محممٌن إٌمانكم لوال وتصدٌمكم بؤلسنتكم ، بؤفعالكم"
هذا من باب اإلؼراء، والحث على االمتثال؛ ٌعنً: إن كنتم مإمنٌن حماً فدعوا ما بمً  لال ابن عثٌمٌن:"

ه الخطاب  -من الربا؛ وهذه الجملة ٌمصد بها اإلؼراء، واإلثارة  أعنً إثارة الهمة، فإن للت: كٌؾ ٌوّجِ
الض؛ ألن معنى للمإمنٌن، وٌمول: } إن كنتم مإمنٌن {؛ أفبل ٌكون فً هذا تنالض؟ فالجواب: لٌس هنا تن

 .(ٙ)الثانٌة التحدي؛ أي إن كنتم صادلٌن فً إٌمانكم فاتموا هللا، وذروا ما بمً من الربا"
. لال ابن عطٌة: وهذا مردود (5)وحكى النماش عن مماتل بن سلٌمان أنه لال: "إِْن فً هذه اآلٌة بمعنى إذ"

 .(2)ال ٌعرؾ فً اللؽة"
 الفوابد:

المرآن أكمل الببلؼة؛ ألن الكبلم فً المرآن ٌؤتً دابماً مطابماً لممتضى الحال؛ من فوابد اآلٌة: بلوغ  - ٔ
 فإذا كان الشًء مهماً أحاطه بالكلمات التً تجعل النفوس لابلة له؛ وهذا أكمل ما ٌكون من الببلؼة.

 ٌره.ومنها: أنه إذا كان الشًء هاماً فإنه ٌنبؽً أن ٌَصدَّر بما ٌفٌد التنبٌه من نداء، أو ؼ - ٕ
وصٌة هللا لعباده األولٌن، « التموى»ومنها: وجوب تموى هللا، لموله تعالى: } اتموا هللا {؛ و  - ٖ

 [ .ٖٔٔواآلخرٌن؛ لال هللا تعالى: }ولمد وصٌنا الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم وإٌاكم أن اتموا هللا{ ]النساء: 
لموله تعالى: } وذروا ما بمً من الربا {؛ وهذا وإن كان لد تم العمد علٌه؛  -ومنها: وجوب ترن الربا  - ٗ

 فً عمد استوفً بعضه، وبمً بعضه.
وإن عمدت فً حال الشرن؛ لعموم لوله  -ومنها: أنه ال ٌجوز تنفٌذ العمود المحرمة فً اإلسبلم  - ٘

وربا الجاهلٌة »الوداع:  تعالى: } وذروا ما بمً من الربا {، ولمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً خطبته فً عرفة عام حجة
؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن (ٔ)«موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

العمود التً مضت فً الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطبلن لبل اإلسبلم فإنها تبمى على ما كانت علٌه؛ 
محرماً فً اإلسبلم، ثم أسلما فالعمد ٌبمى بحاله؛ ومثال آخر: لو مثال ذلن: لو تباٌع رجبلن حال كفرهما بٌعاً 

 تزوج الكافر امرأة فً عدتها، ثم أسلما بعد انمضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثٌرة.

                                                           
 . 5ٖ٘/ٔ(المحرر الوجٌز: ٔ)
 . 4ٗ( أنظر: التٌسٌر: ٕ)
 .5ٔٙ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .4ٗ٘/ٕ(:ص4ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٕٕ/ٙتفسٌر الطبري: ( ٘)
 .2ٖٖ-2ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)

 .2ٕٔٔ[ 5ٗٔ] 4ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الحج، باب 22ٔ - 22ٓأخرجه مسلم ص (ٔ)



ٕٗٙ 

 

ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم أخذ ما ٌسمى بالفوابد من البنون؛ لموله تعالى: } وذروا ما بمً من الربا {؛  - ٙ
لناس أن الفوابد من البنون تإخذ لببل ٌستعٌن بها على الربا؛ وإذا كان البنن بنن كفار فلببل وزعم بعض ا

ٌستعٌن بها على الكفر؛ فنمول: أأنتم أعلم أم هللا!!! ولد لال هللا تعالى: } ذروا ما بمً من الربا {؛ واالستحسان 
 فً ممابلة النص باطل.

سبلمً، ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنابس، وإلى السبلح الذي فإن لال لابل: إذا كان البنن بنكاً ؼٌر إ
ٌماتَل به المسلمون، أو أبموه عندهم، ونما به رباهم؛ فنمول: إننا مخاطبون بشًء، فالواجب علٌنا أن نموم بما 

موالنا حتى خوطبنا به؛ والنتابج لٌست إلٌنا؛ ثم إننا نمول: هذه الفابدة التً ٌسمونها فابدة هل هً لد دخلت فً أ
 نمول: إننا أخرجنا من أموالنا ما ٌستعٌن به أعداإنا على كفرهم، أو لتالنا؟

والجواب: أن األمر لٌس كذلن؛ فإن هذه الزٌادة التً ٌسمونها فابدة لٌست نماَء أموالنا؛ فلم تدخل فً 
؛ فً بناء مساجد ملكنا؛ ثم إننا نمول له: إذا أخذته فؤٌن تصرفه؟ لال: أصرفه فً صدلة؛ فً إصبلح طرق

تخلصاً منه، أو تمرباً به؛ نمول له: إن فعلت ذلن تمرباً لم ٌمبل منن، ولم تسلم من إثمه؛ ألنن صرفته فً هذه 
الحال على أنه ملكن؛ وإذا صرفته على أنه ملكن لم ٌمبل منن؛ ألنه صدلة من مال خبٌث؛ ومن اكتسب ماالً 

ً »: خبٌثاً فتصدق به لم ٌمبل منه؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فؤي (ٔ)«إن هللا طٌب ال ٌمبل إال طٌبا
فابدة من أن تلطخ مالن بالخبٌث، ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نمول أٌضاً: هل كل إنسان ٌضمن من نفسه أن 

 ً إذا أخذت الربا، ولال  ٌخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزٌادة الكبٌرة تؽلبه نفسه، وال ٌخرجها؛ أٌضا
الناس: إن فبلناً أخذ هذه األموال التً ٌسمونها الفابدة؛ أفبل تخشى أن ٌمتدي الناس بن؟! ألنه لٌس كل إنسان 

 ٌعلم أنن سوؾ تخرج هذا المال، وتتخلص منه.
 وذروا ما ولهذا أرى أنه ال ٌجوز أخذ شًء من الربا مطلماً؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا

 بمً من الربا {؛ ولم ٌوجه العباد إلى شًء آخر.
ومن فوابد اآلٌة: أن ممارسة الربا تنافً اإلٌمان؛ لموله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن {؛ ولكن هل ٌُخرج  - 2

اإلنساَن من اإلٌمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه ٌخرجه من اإلٌمان إلى الكفر؛ فهو عند الخوارج كافر، 
فرعون، وهامان، ولارون؛ ألنه فعل كبٌرة من كبابر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مإمن نالص ك

اإلٌمان؛ لكنه ٌُخشى علٌه من الكفر ال سٌما آكل الربا؛ ألنه ؼذي بحرام؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ذكر الرجل 
ب ٌا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، ٌطٌل السفر أشعث أؼبر ٌمد ٌدٌه إلى السماء: ٌا ر

 نسؤل هللا العافٌة. - (ٕ)«فؤنى ٌستجاب لذلن»وؼذي بالحرام: 
ومن فوابد اآلٌة: رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده، حٌث حرم علٌهم ما ٌتضمن الظلم؛ وأكد هذا  - 4

ه تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا {، ولوله التحرٌم، وأنزل المرآن فٌه بلفظ ٌحمل على ترن هذا المحرم؛ لمول
  تعالى: } اتموا هللا {، ولوله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن {؛ والحكم: } ذروا ما بمً من الربا {.

 المرآن
ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُإوُس أَْمَواِلُكْم َل تَْظِلُموَن َوَل تُْظلَُموَن{  }فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ

 [22ٕ]البمرة:
 التفسٌر:

فإن لم ترتدعوا عما نهاكم هللا عنه فاستٌمنوا بحرب من هللا ورسوله، وإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أَْكَل 
د الربا فلكم أَْخذُ ما لكم من دٌون دون زٌادة، ال تَْظلمون أحًدا بؤخذ ما زاد على رإوس أموالكم، وال ٌظلمكم أح

 بنمص ما ألرضتم.

                                                           
 .٘ٔٓٔ[ ٘ٙ] ٖٕٙٗدلة من الكسب الطٌب، حدٌث رلم : لبول الص4ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖ2أخرجه مسلم ص (ٔ)
 .٘ٔٓٔ[ ٘ٙ] ٖٕٙٗ: لبول الصدلة من الكسب الطٌب وتربٌتها، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖ2أخرجه مسلم ص (ٕ)
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 .(ٔ)وهذا تهدٌد شدٌد ووعٌد أكٌد ، لمن استمر على تعاطً الربا بعد اإلنذار" لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)[، ٌعنً: "فإن لم تتركوا ما بمً من ربا"54ٕلوله تعالى: }فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا{]البمرة:

 .(ٖ)فإن لم تإمنوا بتحريم الربا" لال لتادة:"
 .(ٗ)فإن لم تَذروا ما بمً من الربا" لال الطبري:"
 .(٘)أع ما أمرتم به من اَلتماء وترن البمايا إما مع إنكار حرمته وإما مع اَللتراؾ" لال اآللوسً:"
 .(ٙ)أع وإِن لم تتركوا التعامل بالربا فؤيمنوا" " لال الصابوني:

فعَلً ، وإذا أمروا بترن ما بمي  لال أبو حيان:" ظاهره : فإن لم تتركوا ما بمي من الربا، وسمي الترن
 . (2)من الربا من ذلن اِلمر بترن إنشاء الربا للى طريك اِلولى واِلحرى"

ولال الرازع : "فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه، فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله ، ومن ذهب إلى هذا 
 .(2)من الملة كما لو كفر بجميعها"لال : فيه دليل للى أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع اإلسَلم خرج 

ولال مماتل بن حيان: "لوله: }فإن لم تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله{، لال: كتب رسول هللا صلى 
هللا لليه وسلم إلى معاذ بن جبل، أن الرض لليهم هذه اْلية فإن فعلوا، فلهم رإس أموالهم، وإن أبوا، 

 ..(2)فآذنهم بحرب من هللا ورسوله"
َن هللا َوَرُسوِلهِ وله تعالى:} ل  .(ٓٔ)أع: فؤيمنوا بحرب هللا ورسوله لكم" [،"54ٕ{]البمرة:فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ّمِ

 .(ٔٔ)": ٌُمال ٌوم المٌامة آلكل الّربا : خذ سبلحن للحْربلال ابن لباس: "
 .(ٕٔ)فاستٌمنوا بحرب من هللا ورسوله" وفي رواية أخرى له:"

 .(ٖٔ)أْوعدهم هللا بالمتل كما تسمعون ، فجعلهم بَْهَرًجا أٌنما ثمفوا" ولال لتادة:"
 .(ٗٔ)ولال الربٌع:" أوعد اآلكَل الّربا بالمتل"

: وهذه األخبار كلها تنبا عن أن لوله : )فؤذنوا بحرب من هللا( إٌذان من هللا عز وجل لهم لال الطبري: "
 .(ٔ)بالحرب والمتل ، ال أمر لهم بإٌذان ؼٌرهم"

 .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن: أي: أعلنوا الحرب على هللا ورسوله

                                                           
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .2ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .4ٗ٘/ٕ(:ص4ٔ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٖٕ/ٙالطبري: ( تفسٌر ٗ)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕ( البحر المحٌط: 5)
 .5/2ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .4ٗ٘/ٕ(:ص4ٔ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)4)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
أبً ، وأخرج عنه ابن ٓ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٓ، وابن أبً حاتم)ٕ٘/ٙ(:صٖٕٙٙ(، و)ٕٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)

 :" فمن كان ممٌما على الربا ال ٌنزع عنه، فحك على إمام المسلمٌن أن ٌستتٌبه، فإن نزع، وإال ضرب عنمه".ٓ٘٘/ٕ(:ص4ٔ4ٕحاتم)
: " عن الحسن وابن سٌرٌن، أنهما لاال: وهللا إن هإالء الصٌارفة ألكلة الربا، وإنهم لد أذنوا بحرب من ٓ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٔوأخرج أٌضا)

 كان على الناس إمام عادل، الستتابهم، فإن تابوا، وإال وضع فٌهم السبلح". هللا ورسوله، ولو
 .ٓ٘٘/ٕ. وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٙ/ٙ(:ص5ٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
، وزاد فً لفظه:" إٌاكم، وما خالط هذه ٓ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٕ، وابن أبً حاتم)ٕٙ-ٕ٘/ٙ(:صٕ٘ٙٙ( و)ٕٗٙٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)

 إن هللا لد أوسع الحبلل وأطابه، وال تلجبنكم إلى معصٌة هللا فالة". البٌوع من الربا، ف
 والبهرج : الشًء المباح . والمكان بهرج : ؼٌر حمى . وبهرج دمه : أهدره وأبطله . وفً الحدٌث : أنه بهرج دم ابن الحارث .

 .ٕٙ/ٙ(:صٕٙٙٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
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وهو التفسير المؤثور لن ابن لباس رضي هللا تعالى  -وبذلن لرأ الحسن -أع فؤيمنوا لال اآللوسً:"
 .(ٕ)لنهما"

ِ َوَرُسوِلِه{]البمرة: َن َّللاَّ  : (ٖ)[، وجهٌن54ٕوذكروا فً تفسٌر لوله تعالى }فَؤََذنُوا بَِحْرٍب ّمِ
 أحدهما : إن لم تنتهوا عن الربا أموت النبً بحربكم . 

 والثانً : إن لم تنتهوا عنه فؤنتم حرب هللا ورسوله ، ٌعنً أعداءه .
 للت: الوجه الثانً ٌحتمله اآلٌة وبه لال األكثرون، واألول بعٌد. وهللا تعالى أعلم.

 [، فٌه لراءتان:54ٕفَؤَْذنُوا{]البمرة: ولوله تعالى}
لال أبو عبٌدة: "معنى لوله: }فَؤْذَنُوا{، ، (ٗ)وهو المشهور، } فَؤَْذنُوا{، بإسكان الهمزة وفتح الذالاألولى: 

 .(ٙ)بمعنى : كونوا على علم وإذن" ، لال الطبرع:"(٘)فؤٌمنوا
، أي: آذنوا ؼٌركم (2): )فآِذنُوا( بالمد وكسر الذال(2)ولرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم والثانية:

 .(ٓٔ)أعلُموهم وأخبروهم بؤنكم علَى حْربهم" لال الطبرع: بمعنى:" .(2)وأعلموهم
لال أبو للي: " فآذنوا بحرب فتمديره: فؤللموا من لم ينته لن ذلن بحرب، والمفعول هنا محذوؾ للى 

أمروا [، وإذا 2ٓٔلوله: ولد أثبت هذا المفعول المحذوؾ هنا، في لوله }فَمُْل آَذْنتُُكْم َللى َسواٍء{]اِلنبياء:
بإلَلم ؼيرهم للموا هم أيضا َل محالة، ففي أمرهم باإللَلم ما يعلمون هم أيضا أنهم حرب إن لم يمتنعوا 

 .(ٔٔ)لّما نهوا لنه من وضع الّربا لمن كان لليه. وليس في للمهم دَللة للى إلَلم ؼيرهم"
من لم يذر ما بمي  لال ابن لطية: "والمراءتان لندع سواء ِلن المخاطب في اْلية محضور بؤنه كل

بالمد فالمعنى أنفسكم وبعضكم « فآذنوا»فمد لمهم اِلمر، وإن ليل لهم:« فؤذنوا»من الربا، فإن ليل لهم: 
بعضا، وكؤن هذه المراءة تمتضي فسحا لهم في اَلرتياء والتثبيت أع فؤللموا نفوسكم هذا ثم انظروا في 

 .(ٔ)اِلرجح لكم، ترن الربا أو الحرب"

                                                                                                                                                                                             
 .2ٖٙ/ٖعثٌمٌن: (  أنظر: تفسٌر ابن ٔ)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
، النشر فً المراءات العشر البن الجزري: ٕٔٔ( هً لراءة العشرة ؼٌر حمزة وشعبة، انظر: الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٗ)

 . 2ٓٔ/ٔالمهذب فً المراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن:  ،ٗ٘، البدور الزاهرة للماضً: 2٘ٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٖٕٙ/ٕ
، ولال لوم: المعنى: اعلموا، 4ٖٓ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 4ٖ٘/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 2ٖ/ٔ( مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٘)

، 55/ٔ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 42، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٙٔ/٘ٔوالمراد واحد. انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 
 . 2ٕٙٓ/٘الصحاح للجوهري: 

 . ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
األسدي موالهم الكوفً، إمام حجة فً المراءة، أحد المراء السبعة، صدوق له أوهام فً -وهو أبو النجود-( هو: أبو بكر عاصم بن بهدلة5)

، سٌر أعبلم ٖٔٗ/ٙهـ، ولٌل: بعد ذلن. انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 5ٕٔالحدٌث، وحدٌثه فً الصحٌحٌن ممرون، توفً عام: 
 . ٖٙٗ/ٔ، ؼاٌة النهاٌة البن الجزري: 5ٔٗ، التمرٌب البن حجر: ٕٙ٘/٘ النببلء للذهبً:

 . ٕ( انظر: تخرٌج المراءة فً المصادر المذكورة فً الهامش رلم: 2)
، معانً 42، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 4ٖ٘/ٔ( أي: بؤنكم على حربهم، وانظر: فً معنى المراءتٌن: معانً المرآن للزجاج: 4)

، زاد ٕٖ٘/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 42ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٗ/ٙ، جامع البٌان للطبري: 4ٖٓ/ٔنحاس: المرآن لل
، ٗٗٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 2ٖٖ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖٖ/ٔالمٌسر البن الجوزي: 
ولراءة الجمهور: )فؤْذَنُوا( أمر من أَِذن الثبلثً، ٌمال: أَِذن بالشًء إذا َعِلم به، واستمع إلٌه. ولراءة  وؼٌرها. ٖ٘/ٖروح المعانً لؤللوسً: 

 حمزة وشعبة: )فَآِذنُوا( أمر من آذَن الرباعً، ٌمال: آذَن بالشًء إذا أَْعلَم به. 
 .ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔٔ)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٔز: ( المحرر الوجٌٔ)
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 . وهللا أعلم.(ٔ)ولى أوضح فً مراد السٌاقوالمراءة األ
 .(ٕ)[، "أي : بؤخذ الزٌادة"54ٕ}َوإِْن تُْبتُْم{]البمرة:لوله تعالى:

 .(ٖ)إن لملتم بالذع أمرتكم فلكم رإس أموالكم" لال الضحان:"
 .(ٗ)أي تركتم استحبلل الربا ورجعتم عنه" لال البؽوع:"
 .(٘)لما يوجب الحرب" لال اآللوسً:"

 .(ٙ)فتركتم أكَل الربا وأنبتم إلى هللا عز وجل" الطبرع:"لال 
أي رجعتم إلى هللا سبحانه وتعالى من معصٌته إلى طاعته؛ وذلن هنا بترن الربا؛  لال ابن لثيمين:"

 .(5)البد فٌها من توافر الشروط الخمسة المعروفة" -والتوبة من الربا، كالتوبة من ؼٌره 
مول اِلول: تبتم من معاملة الربا، وللى المول الثاني: من استحَلل والمعنى للى اللال الرازي: "

 .(2)الربا"
لن مماتل بن حيان، لوله: وإن تبتم فلكم رإس أموالكم فمالوا: نتوب إلى هللا  أخرج ابن أبً حاتم "

 .(2)ونذر ما بمي من الربا فتركوه"
فلكم أصل المال الذع دفعتموه من ؼير زيادة وَل  أي:" [،54ٕلوله تعالى:} فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم{]البمرة:

 .(ٓٔ)نمصان"
 .(ٔٔ)لال الطبري: ""من الدٌون التً لكم على الناس ، دون الزٌادة التً أحدثتموها على ذلن ربًا منكم"

ل ربا أبتدئ به ربا  وروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال ٌوم الفتح : " أال إن ربا الجاهلٌة موضوعٌ كله ، وأوَّ
 .(ٕٔ)العباس بن عبد المطلب "

 .(ٔ)لال الضحان:" وضع هللا الّربا ، وجعل لهم رءوس أموالهم"

                                                           
. لال الطبري: " وأولى المراءتٌن بالصواب فً ذلن لراءة من لرأ : " فؤذَنوا " بمصر ألفها وفتح ذالها ، بمعنى : ٕ٘/2( أنظر: الفتح: ٔ)

 أن ٌنبذ إلى من ألام اعلموا ذلن واستٌمنوه ، وكونوا على إذن من هللا عز وجل لكم بذلن، وإنما اخترنا ذلن ، ألن هللا عز وجل أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص
هم على على شركه الذي ال ٌُمَرُّ على الممام علٌه ، وأن ٌمتُل المرتّد عن اإلسبلم منهم بكل حال إال أن ٌراجع اإلسبلم ، آذنه المشركون بؤن

على شركه الذي ال ٌُمَرُّ علٌه ، أو ٌكون  حربه أو لم ٌُإذنوه. فإْذ كان المؤمور بذلن ال ٌخلو من أحد أمرٌن ، إما أن ٌكون كان مشركا ممًٌما
كان إلٌه ،  كان مسلًما فارتدَّ وأذن بحرب. فؤي األمرٌن كان ، فإنما نُبذ إلٌه بحرب ، ال أنه أمر باإلٌذان بها إن َعَزم على ذلن. ألن األمر إن

لٌس ذلن ُحكمه فً واحدة من الحالٌن ، فمد علم أنه فؤلام على أكل الربا مستحبل له ولم ٌإذن المسلمون بالحرب ، لم ٌَلزمهم حْربُه ، و
 [.ٕ٘-ٕٗ/ٙالمؤذون بالحرب ال اآلذن بها".]تفسٌره: 

 .5ٔ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .ٓ٘٘/ٕ(:ص4ٕٖٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٙ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن 5)
 .5/2ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)4)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
/  ٘، فً حدٌث جابر بن عبد هللا فً حجة الوداع . وسنن البٌهمً 2ٖٔ،  2ٕٔ/  2( حدٌث خطبته ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع ، رواه مسلم ٕٔ)

، ولال " أخرج أبو داود والترمذي وصححه ، والنسابً ، وابن ماجه ، وابن  5ٖٙ/  ٔ. وخرجه السٌوطً فً الدر المنثور  5ٕ٘،  5ٕٗ
(، 5ٕٕٙ. وأخرجه الطبري) ٘ٙ/  ٕأبً حاتم ، والبٌهمً فً سننه عن عمرو بن األحوص أنه شهد حجة الوداع . . . " ، وانظر ابن كثٌر 

 .5ٕ/ٙ(ص:5ٖٕٙو)
 .5ٕ/ٙ(:ص4ٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
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لال لتادة:" والمال الذي لهم على ظهور الرجال، جعل لهم رءوس أموالهم حٌن نزلت هذه اآلٌة ، فؤما 
 .(ٕ)وي نحوه عن السدي. ور(ٔ)الربح والفضل فلٌس لهم ، وال ٌنبؽً لهم أن ٌؤخذوا منه شٌبًا"

بن وهب، لن ملن وسؤلته لن لول هللا: }وإن تبتم فلكم رإس أموالكم َل وأخرج ابن أبً حاتم عن "ا
 .(ٖ)تظلمون وَل تظلمون{، لال: إنما ذلن في أهل اإلسَلم"

هنا بمعنى األصل؛ أي لكم أصول األموال؛ وأما « الرأس»} رإوس { جمع رأس؛ و  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٗ)الربا فلٌس لكم"

 .(٘)من ؼير زيادة وَل نمصان" [، أي:"54َٕوال تُْظلَُموَن {]البمرة:َلَ تَْظِلُموَن لوله تعالى:} 
زٌادة علٌه وال نمص  لال ابن كثٌر: "أي : بوضع رإوس األموال أٌضا ، بل لكم ما بذلتم من ؼٌر 

 .(ٙ)منه"
 .(5)لال البؽوي:"}ال تَْظِلُموَن { بطلب الزٌادة } َوال تُْظلَُموَن { بالنمصان عن رأس المال"

في أن يتمسن بشيء من رإوس أموالكم، فتذهب  َل تَْظِلُموَن في أخذ الربا َوَل تُْظلَُمونَ  لال ابن عطٌة:"
 .(2)، كما لال ملسو هيلع هللا ىلص"(2)مطل، ِلن "مطل الؽني ظلم" أموالكم. ويحتمل أن يكون َل تظلمون في

لال الماوردي:" }الَ تَْظِلُموَن{: بؤن تؤخذوا الزٌادة على رإوس أموالكم ، }َوالَ تُْظلَُموَن{، بؤن تمنعوا 
 .(ٓٔ)رإوس أموالكم" 

موضوع ، فلكم رإوس أموالكم ال تظلمون وال : "أال إن كل ربا من ربا الجاهلٌة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً
 .(ٔٔ)تظلمون"

 .(ٕٔ)و لال ابن عباس: "}ال تَظلمون{، فتُربون ، }وال تظلمون{، فتنمصون"
 .(ٖٔ)ولال ابن زٌد:" ال تنمصون من أموالكم ، وال تؤخذون باطبل ال ٌحلُّ لكم"

لال: َل تُْظلَُموَن{ ، ولنه أيضا:" }وَل (ٗٔ): َل تؤخذوا ؼير رإس أموالكم"ولال الضحان:" ال تَْظِلُمونَ 
 .(٘ٔ)يظلمكم الذع لكم لليهم أموالكم"

نصب للى الحال من لكم، التمدير: فلكم رءوس أموالكم ؼير « َل تظلمون»لال أبو للي: "موضع 
 .(ٔ)ظالمين وَل مظلومين"

                                                           
 .5ٕ/ٙ(:ص5ٕٓٙ. وأخرج نحوه)5ٕ-ٕٙ/ٙ(:ص2ٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)5ٕ/ٙ(:ص5ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕ5ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .25ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٔ5/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 . من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.544/ٕ(:صٕٙٙٔ( صحٌح البخاري)2)
 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .ٕٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 حوص به.( من طرٌك أبً األٖ٘٘ٓ( عن مسدد به ، ورواه ابن ماجة فً السنن برلم )ٖٖٖٗ( رواه أبو داود فً السنن برلم )ٔٔ)
، ولفظه:" لوله: }فلكم رإس أموالكم ال تظلمون{ فتربون"، ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕ2ٕ، وابن أبً حاتم)2ٕ/ٙ(ص:5ٕٗٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)

 ، ولفظه: تُْظلَُموَن: فتنمصون".ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٓو)
 .2ٕ/ٙ(ص:5ٕ٘ٙ(أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔ)
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[ بفتح التاء اِلولى وضم 22ٕلال أحمد بن موسى: "لرءوا كلّهم: َل تَْظِلُموَن َوَل تُْظلَُموَن ]البمرة: 
 .(ٔ)الثانية، وروى المفّضل لن لاصم َل تُْظِلُموَن َوَل تَْظلَُموَن بضم التاء اِلولى وفتح الثانية

 لال أبو للي:
لال أبو للي: ويرجح تمديم: }َل تَْظِلُموَن{، وهي لراءة الجمالة، ِلنها تناسب لوله }فَِإْن تُْبتُْم{، في 

 .(ٕ)بفتح التاء أشكل بما لبله« تظلمون»الفالل فيجيء إسناد الفعلين إلى 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } فإن لم تفعلوا {؛ ألن الجبرٌة ٌمولون: إن اإلنسان  - ٔ
أن ٌفعل ال ٌستطٌع الفعل، وال الترن؛ ألنه مجبر؛ وحمٌمة لولهم تعطٌل األمر والنهً؛ ألن اإلنسان ال ٌستطٌع 

 ما أمر به، وال ترن ما نهً عنه.
ومنها: أن المِصّر على الربا معلن الحرب على هللا ورسوله؛ لموله تعالى: } فؤذنوا بحرب من هللا  - ٕ

 ورسوله {.
ً الحرب على هللا، ورسوله فهو معلن الحرب على أولٌاء هللا،  وٌتفرع على هذه الفابدة أنه إذا كان معلنا

مإمنون؛ وذلن بداللة االلتزام؛ ألن كل مإمن ٌجب أن ٌنتصر هلل، ورسوله؛ فالمإمنون هم وهم ال -ورسوله 
 حزب هللا عز وجل ورسوله.

ومن فوابد اآلٌة: عظم الربا لعظم عموبته؛ وإنما كان بهذه المثابة ردعاً لمتعاطٌه عن االستمرار فٌه؛  - ٖ
عٌد على الربا ما لم ٌؤت على ذنب دون الشرن؛ ولهذا لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: إنه جاء فً الو

؛ وهذا (ٔ)«إن الربا ثبلثة وسبعون باباً أٌسرها مثل أن ٌؤتً الرجل أمه»جاء فً الحدٌث الذي طرله متعددة: 
 كلٌّ ٌستبشعه؛ فالربا لٌس باألمر الهٌن؛ والمإمن ترتعد فرابصه إذا سمع مثل هذه اآلٌة.

ً مما استفاده من الربا؛ ومنها: أنه ٌجب على ك - ٗ ل من تاب إلى هللا عز وجل من الربا أال ٌؤخذ شٌبا
 لموله تعالى: } وإن تبتم فلكم رإوس أموالكم {.

ومنها: أنه ال ٌجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الربا ألّي ؼرض كان؛ سواء أخذه لٌتصدق به،  - ٘
ألن هللا أمر بتركه؛ ولو كان هنا طرٌك ٌمكن صرفه فٌه أو لٌصرفه فً وجوه البر تخلصاً منه، أو لؽٌر ذلن؛ 

 لبٌنه هللا عز وجل.
 وهً الظلم؛ لموله تعالى: } ال تظلمون وال تظلمون {. -ومنها: اإلشارة إلى الحكمة من تحرٌم الربا  - ٙ

ً من البر الجٌد بصاعٌن من  فإن لال لابل: إن بعض صور الربا لٌس فٌه ظلم، مثل أن ٌشتري صاعا
رديء ٌساوٌانه فً المٌمة؛ فإنه ال ظلم فً هذه الصورة؛ للنا: إن العلة إذا كانت منتشرة ال ٌمكن ضبطها فإن ال

من أٌن هذا؟ فمال ببلل: تمر »الحكم ال ٌنتمض بفمدها؛ ولهذا ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه أتً إلٌه بتمر جٌد فسؤل: 
ه! عٌن الربا عٌن الربا ال تفعل :ال النبً ملسو هيلع هللا ىلصكان عندنا ردّي فبعت منه صاعٌن بصاع، فم ه أوَّ ؛ ثم (ٕ)«أوَّ

أرشدهم إلى أن ٌبٌعوا التمر الرديء بالدراهم؛ وٌشتروا بالدراهم تمراً جٌداً؛ فدل هذا على أن تخلؾ الظلم فً 
ضبطها؛ ولهذا أمثلة كثٌرة؛ بعض صور الربا ال ٌخرجه عن الحكم العام للربا؛ ألن هذه العلة منتشرة ال ٌمكن 

 ودابماً نجد فً كبلم أهل العلم أن العلة إذا كانت منتشرة ؼٌر منضبطة فإن الحكم ٌعم، وال ٌنظر للعلة.

                                                           
 .4ٕٔ( السبعة: ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة:ٕ)

: التؽلٌظ فً الربا، حدٌث 2٘، كتاب التجارات، باب ٖٕٔٙأخرجه ابن ماجة بلفظ: )الربا ثبلثة وسبعون باب أ( بدون )أٌسرها...( ص (ٔ)
، كتاب البٌوع، ولال: حدٌث 5ٖ/ٕ، وأخرجه الحاكم بتمامه 2ٕ – 5ٕ/ٕ؛ ولال األلبانً فً صحٌح ابن ماجة: )صحٌح( 5ٕٕ٘رلم 

 ه الذهبً.صحٌح على شرط الشٌخٌن، وألر
ً فاسداً فبٌعه مردود، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الوكالة، باب 2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ) ، وأخرجه مسلم ٕٖٕٔ: إذا باع الوكٌل شٌبا
 .4ٗ٘ٔ[ 4ٙ] 2ٖٓٗ: بٌع الطعام مثبلً بمثل، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب المسالاة، باب 4٘ٗص
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 ومن فوابد اآلٌة: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } ورسوله{. - 5
سل إلٌهم الرسل؛ ألن العمول ال ٌمكن أن تستمل ومنها: رحمة هللا سبحانه وتعالى بالعباد، حٌث أر - 2

بمعرفة ما ٌنفعها، وٌضرها على وجه التفصٌل لمصورها؛ إنما تعرفه على سبٌل الجملة؛ لموله تعالى: }وما 
 [ ؛ فمن أجل ذلن أرسل هللا الرسل؛ فكان فً هذا رحمة عظٌمة للخلك.2٘أوتٌتم من العلم إال للٌبلً{ ]اإلسراء: 

اعاة العدل فً معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لموله تعالى: } فلكم رإوس أموالكم ال ومنها: مر - 4
  تظلمون وال تظلمون {.

 المرآن
 [2ٕٓ}َوإِْن َكاَن ذُو ُلْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَْن تََصدَّلُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البمرة:

 التفسٌر:
ر هللا له رزلًا فٌدفع إلٌكم مالكم، وإن تتركوا وإن كان المدٌ ن ؼٌر لادر على السداد فؤمهلوه إلى أن ٌٌّسِ

رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدٌن فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فَْضَل ذلن، وأنَّه خٌر لكم فً 
 الدنٌا واآلخرة.

لبنً المؽٌرة: هاتوا رإوس أموالنا ولكن فً سبب نزول اآلٌة: لال الكلبً: "لالت بنو عمرو بن عمٌر 
الربا ندعه لكم، فمالت بنو المؽٌرة: نحن الٌوم أهل عسرة فؤخرونا إلى أن تدرن الثمرة، فؤبوا أن ٌإخروهم 

 .(ٔ)فؤنزل هللا تعالى: }وإن كان ذو عسرة{ اآلٌة"
 .(ٕ)المستدٌن معسراً"[، "أي إِذا كان 2ٕٓلوله تعالى: }َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ{]البمرة:

 .(ٖ) لال ابن عثٌمٌن:أي "إن وِجد صاحب إعسار، ال ٌستطٌع الوفاء
 .(ٗ)لال الطبري:" وإن كان الؽرٌم ذا عسرة"

لال ابن عاشور:أي "وإن حصل ذو عسرة، أي ؼرٌم معسر، وفً اآلٌة حجة على أن )ذو( تضاؾ لؽٌر 
 .(٘)ما ٌفٌد شٌبا شرٌفا"

 .(ٙ)ضٌك الحال من جهة عدم المال ومنه جٌش العسرة" «العسرة»لال ابن عطٌة:" و
أخرج ابن ابً حاتم عن " دمحم بن إسحاق، أخبرنً من ال أتهم عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزٌز، 

 .(5)أنهما لاال جمٌعا: من لم ٌكن له إال مسكن )فهو وهللا( معسر، ممن أمر هللا بإنظاره"
بالفاء ذُو « فإن كان»، وحكى المهدوي أن فً مصحؾ عثمان، «ظرةوإن كان معسرا فن»ولرأ األعمش 

 .(2)ُعْسَرةٍ بالواو
ٌَْسَرةٍ{]البمرة:  .(ٔ)[، " فعلٌكم أن تمهلوه إِلى ولت الٌسر"2ٕٓلوله تعالى:}فَنَِظَرةٌ إِلَى َم

                                                           
 .4ٗ( أسباب النول للواحدي: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .4ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .4٘/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٘)
. لال ابن عطٌة:" وارتفع ذُو ُعْسَرةٍ ب كاَن التامة التً هً بمعنى وجد وحدث. هذا لول سٌبوٌه وأبً علً 5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)

العدم طارئ حادث ٌلزم أن ٌثبت. ولال بعض الكوفٌٌن، حكاه الطبري: بل  وؼٌرهما، ومن هنا ٌظهر أن األصل الؽنى ووفور الذمة، وأن
فالواجب هً كاَن النالصة والخبر محذوؾ، تمدٌره َوإِْن كاَن من ؼرمابكم ذُو ُعْسَرةٍ وارتفع لوله: فَنَِظَرةٌ على خبر ابتداء ممدر، تمدٌره 

 [.5ٖٙ/ٔنظرة، أو فالحكم نظرة".]المحرر الوجٌز: 
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖٖٕبن أبً حاتم)( تفسٌر ا5)
 .5ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
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ره" لال مجاهد:"ٌإّخره ، وال ٌزْد علٌه. وكان إذا حّل دٌن أحدهم فلم ٌجد ما ٌعطٌه ، زاد علٌه . (ٔ)وأخَّ
 .(ٕ)وري نحو ذلن عن السدي

 .(ٖ)لال الصابونً:" ال كما كان أهل الجاهلٌة ٌمول أحدهم لمدٌنة: إِّما أن تَْمضً وإِّما أن تُْربً"
لال الطبري:" فعلٌكم أن تنظروه إلى مٌسرة ، كما لال : ) فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِرًٌضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه 

 .(ٗ)["4ٌَٙٔةٌ ِمْن ِصٌَاٍم ( ]سورة البمرة : فَِفدْ 
 .(٘)لال ابن عطٌة:" والنظرة: التؤخٌر"
ٌَْسَرةٍ{]البمرة:  [، ثبلثة ألوال : 2ٕٓوفً لوله تعالى}إِلَى َم

، وهو لول األكثرٌن، والمعنى: "فعلٌكم أن تنظروه حتى (ٙ)أحدها : مفعلة من الٌسر ، وهو أن ٌوسر
 ،(5)، فٌصٌَر من أهل الٌُسر به"ٌُوسر بالدٌَّن الذي لكم

، وأبان بن (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، وإبراهٌم(4)، وشرٌح(2) لاله: ابن عباس
 .(ٙٔ)وعمر بن عبدالعزٌز (٘ٔ)عثمان

 .(4ٔ)، ودمحم بن علً(2ٔ)،  وإبراهٌم النخعً(5ٔ)والثانً : إلى الموت ، لاله أبو جعفر
  .(ٕٓ)الؽنى. لاله السديوالثالث: إلى 

لال الطحاوي : "كان الحر ٌباع فً الدٌن أول اإلسبلم إذا لم ٌكن له مال ٌمضٌه عن نفسه حتى نسخ هللا 
ٌَْسَرةٍ{" ، لال المرطبً: "واحتجوا بحدٌث رواه (ٕٔ)ذلن فمال جل وعز : }َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َم

خالد الزنجً أخبرنا زٌد بن أسلم عن ابن البٌلمانً عن سرق لال : كان لرجل الدارلطنً من حدٌث مسلم بن 
. أخرجه (ٔ)فذهب بً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌصب لً ماالً فباعنً منه ، أو باعنً له" -أو لال دٌن  -علً مال 

 .(ٔ)لمانً ال ٌحتج بهما"البزار بهذا اإلسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجً وعبدالرحمن بن البٌ
                                                           

 .ٕٖ/ٙ(:ص4ٕٗٙ(، و)4ٖٕٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .4ٕ/ٙ(تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘)
 [.4ٕ/ٙرحمة والمشؤمة".]تفسٌر الطبري: والمٌسرة: "الم(ٙ)
 .4ٕ/ٙ(تفسٌر الطبري: 5)
. ولفظه:" إنما أمر فً الربا أن ٌنظر المعسر ٖٓ/ٙ(:ص2ٖٕٙ، وانظر: الخبر)ٖٓ/ٙ(:2ٕ٘ٙ، و)4ٕ/ٙ(:ص55ٕٙ( أخرجه الطبري)2)

ي األمانة إلى أهلها". وانظر الخبر) : ولفظه ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٕ، وابن أبً حاتم)ٕٖ/ٙ(ص:25ٕٙ، ولٌست النَِّظرة فً األمانة ، ولكن ٌإّدِ
 فٌهما:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة " ، ٌعنً المطلوب".

 .ٖٔ-ٖٓ/ٙ(:ص:2ٕٔٙ. ونحوه فً)4ٕ/ٙ(:ص52ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٕٖ/ٙ(:ص4ٕٕٙ، و)ٕٖ/ٙ(ص:4ٕٓٙ، و أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٓ/ٙ(:ص54ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓ/ٙ(:ص2ٕٓٙالطبري) (أنظر: تفسٌرٔٔ)
 .ٖٔ/ٙ(:ص2ٕٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
ٌَْسَرةٍ{]البمرة:ٕٖ/ٙ(:ص4ٕٗٙ(، و)4ٖٕٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)  [.2ٕٓ. سبك ذكره فً تفسٌر لوله تعالى: فَنَِظَرةٌ إِلَى َم
 .ٖٔ/ٙ(:ص2ٕٙٙ(نظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٖ2ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٖ2ٕحاتم)(أخرجه ابن أبً ٙٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٖ4ٕ، وابن أبً حاتم)ٕٖ/ٙ(ص:22ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٖ/ٙ(ص:4ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٖ/ٙ(ص:24ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٕٗٓ، وابن أبً حاتم)ٖٔ/ٙ(:ص2ٕٗٙ(نظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٖٔ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .  وله وجهٌن آخرٌن:4ٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٓالدارلطنً) ( سننٔ)



ٖٗٗ 

 

لال المهدوي: "ولال بعض العلماء هذه اآلٌة ناسخة لما كان فً الجاهلٌة من بٌع من أعسر بدٌن، وحكى 
، لال ابن عطٌة: فإن ثبت فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهو نسخ، وإال فلٌس (ٕ)مكً: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمر به فً صدر اإلسبلم"

 .(ٖ)بنسخ"
ولال ابن عاشور:" ولد لٌل: إن ذلن كان حكما فً الجاهلٌة وهو حكم لدٌم فً األمم كان من حكم 

[ . وكان 5ٙالمصرٌٌن، ففً المرآن اإلشارة إلى ذلن بموله تعالى: ما كان لٌؤخذ أخاه فً دٌن الملن ]ٌوسؾ: 
هذا، وروي أنه كان فً صدر فً شرٌعة الرومان استرلاق المدٌن، وأحسب أن فً شرٌعة التوراة لرٌبا من 

 .(ٗ)اإلسبلم، ولم ٌثبت"
 :(٘)[، وجهان2ٕٓوٌجوز فً إعراب لوله تعالى:}نَِظَرةٌ{]البمرة:

 أحدهما: أن تكون مبتدأ، والخبر محذوؾ؛ والتمدٌر: فعلٌكم نظرة؛ أو فله نظرة.
 إلى مٌسرة؛ أي: إٌسار.والثانً:بؤن تكون خبراً لمبتدأ محذوؾ؛ والتمدٌر: فالواجب علٌه نظرة؛ أي إنظار 

 :  (ٙ)[ على وجوه2ٕٓواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }نَِظَرةٌ{]البمرة:
 بكسر الظاء.« نَِظَرةٌ » أحدها: لراءة الجماعة 

بسكون الظاء، وكذلن لرأ الضحان، وهً على « فنظرة»والثانً: ولرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن: 
 .تسكٌن الظاء من نظرة، وهً لؽة تمٌمٌة
على وزن فاعلة، ولال الزّجاج: هً من أسماء المصادر، « فناظرة»والثالث: ولرأ عطاء بن أبً رباح 

ٌَْس ِلَوْلعَتِها كاِذبَةٌ{ ]الوالعة:  [، ٕ٘[ وكموله تعالى: }تَُظنُّ أَْن ٌُْفعََل بِها فالَِرةٌ{ ]المٌامة: ٕكموله تعالى: }لَ
فٌكون لوله} فناظرة {، ولال:: لرأ عطاء فناظره: بمعنى: فصاحب الحك  وكموله : }ٌَْعلَُم َخآاِنَةَ االْعٌُِن{،

ناظره ، أي : منتظره ، أو : صاحب نظرته ، على طرٌمة النسب ، كمولهم : مكان عاشب ، وبالل ، بمعنى : 
 .(5)ذو عشب وذو بمل، وعنه: فناظره، على األمر بمعنى : فسامحه بالنظرة ، وباشره بها"

 .(ٔ)وه {، لرأه عبد هللا،  أي : فؤنتم ناظروه. أي : فؤنتم منتظروهالرابع: } فناظر
ٌَْسَرةٍ{]البمرة:  :(ٔ)[، فٌه ثبلثة لراءات2ٕٓولوله تعالى:} َم

                                                                                                                                                                                             
: "ثنا علً بن إبراهٌم ، نا ابن خزٌمة ، نا أبو الخطاب زٌاد بن ٌحٌى الحسانً ، نا مرحوم بن عبد العزٌز ، 4ٔ/ٗ(:صٕٖٙٓأحدهما: )

رجبل ٌنادي آخر ، ٌمول: ٌا سرق [ أنه كان فً ؼزاة فسمع ٕٓحدثنً عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ، وعبد هللا بن زٌد ، عن أبٌهما ، ]ص:
منها ، فجاء ٌا سرق فدعاه ، فمال: ما سرق؟ ، فمال: سمانٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إنً اشترٌت من أعرابً نالة ثم توارٌت عنه فاستهلكت ث

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال: ٌا رسول هللا إن رجبل اشترى منً نالة ثم األعرابً ٌطلبنً ، فمال له الناس: ابت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستعدي علٌه ، فؤتى رسو
لال: فوجدنً فؤتى بً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ولال: ٌا رسول هللا إن هذا اشترى منً نالة ثم توارى عنً « ، اطلبه»توارى عنً فما ألدر علٌه ، لال: 

اذهب فبعه فً »ثم لال لؤلعرابً: « ، فؤنت سرق»هللا استهلكته ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  لال: فملت: ٌا رسول« ، أعطه ثمنها»، فمال: 
 فؤلامنً فً السوق فؤعطى فً ثمنا ، فمال للمشتري: ما تصنع به؟ ، لال: أعتمه ، فؤعتمنً األعرابً".« ، السوق وخذ ثمن نالتن

بن إسحاق بن خزٌمة ، نا بندار ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، نا عبد الرحمن بن عبد :" ثنا علً ، نا دمحم ٕٔ-ٕٓ/ٕ(:5ٕٖٓوالثانً:) 
فمال: اسم سمانٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « ، ما هذا االسم؟»هللا بن دٌنار ، نا ٌزٌد بن أسلم ، لال: رأٌت شٌخا باإلسكندرٌة ٌمال له سرق ، فملت: 

: لدمت المدٌنة فؤخبرتهم أن مالً ٌمدم فباعونً فاستهلكت أموالهم ، فؤتوا بً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال لً: ولن أدعه ، للت: لم سمان؟ ، لال
، وباعنً بؤربعة أبعرة ، فمال الؽرماء للذي اشترانً: ما تصنع به؟ ، لال: أعتمه ، لالوا: فلسنا بؤزهد منن فً األجر ، «أنت سرق»

 ً اسمً".فؤعتمونً بٌنهم وبم
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٖ)
 .4ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر:ٗ)
 .4ٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .5ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .5ٕ٘/ٕ.، وانظر: البحر المحٌط: 5ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)



ٖٗ٘ 

 

 األولى: } مٌُسرة { بضمها. وهً لراءة نافع.
 والثانٌة: }مٌَسرة{ بفتح السٌن، وهً لراءة بالً السبعة وجمهور الناس.

 السٌن وكسر الراء، وهً لراءة شاذة، لرأءه عطاء بن أبً رٌاح ومجاهد.والثالثة: }مٌسره{، بضم 
 .(ٕ)وكلّهم للب الهاء تاء ونّونها

: "المراءة األولى أولى، ألّن الكلمة بفتح العٌن منها أكثر من الضّم، ومفعلة بناء مبنً على  ًّ لال أبو عل
 .(ٖ)"التؤنٌث، أال ترى أن مفعبل بؽٌر هاء بناء لم ٌجًء فً اآلحاد؟

واختلؾ أهل العلم: هل هذا الحكم بالنظرة إلى المٌسرة: والؾ على أهل الربا أو هو منسحب على كل ذي 
 : (ٗ)دٌن حال؟ وفٌه لوالن

ٌْن الربا خاّصة، وأما الدٌون وسابر األمانات فلٌس فٌها نظرة،  أحدهما : أن اإِلنظار بالعسرة واجب فً َد
 بل تإدى إلى أهلها.
 .(2)وابن عبٌد بن عمٌر (5)، وإبراهٌم(ٙ)، وشرٌح(٘) لاله: ابن عباس

ٌْن ، لظاهر اآلٌة ، وهو لول ابن عباس ،  (ٓٔ)، وعطاء(4)والثانً : أنه عام ٌجب إنظاره بالعسرة فً كل َد
 .(ٔٔ)والضحان

ٌْن الربا بالنص ، وفً ؼٌره من الدٌون بالمٌاس "  .(ٕٔ)لال الماوردي: ولٌل إن اإِلنظار بالعسرة فً َد
لال ابن عطٌة:" وكؤن المول]األول[ ٌترتب إذا لم ٌكن فمر مدلع وأما مع الفمر والعدم الصرٌح، فالحكم 
هً النظرة ضرورة، ولال جمهور العلماء النظرة إلى المٌسرة حكم ثابت فً المعسر سواء كان الدٌن ربا أو 

 .(ٖٔ)من تجارة فً ذمة أو من أمانة"
دٌون معامبلت الربا، لكن الجمهور عمموها فً جمٌع المعامبلت ولم لال ابن عاشور:" ومورد اآلٌة على 

ٌعتبروا خصوص السبب ألنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دٌنا بحتا، فما عٌن له من طلب اإلنظار 
 .(ٗٔ)فً اآلٌة حكم ثابت للدٌن كله"

ًٌّ به  ولال الطبري: " والصواب من المول فً لوله : }وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة{، أنه معن
ؼرماء الذٌن كانوا أسلموا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولهم علٌهم دٌون لد أربَْوا فٌها فً الجاهلٌة ، فؤدركهم 
اإلسبلم لبل أن ٌمبضوها منهم ، فؤمر هللا بوضع ما بمً من الربا بعد ما أسلموا ، وبمبض رإوس أموالهم ، 

رمابهم موسرا ، أو إنظار من كان منهم معسرا برإوس أموالهم إلى مٌسرتهم. فذلن حكم ممن كان منهم من ؼ
كل من أسلم وله ربا لد أربى على ؼرٌم له ، فإن اإلسبلم ٌبطل عن ؼرٌمه ما كان له علٌه من لِْبل الربا ، 

                                                                                                                                                                                             
 .55ٖ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٔ)
 .4ٕٔ( أنظر: السبعة: ٕ)
 .٘ٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .55ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
، (4ٖٕٗ، وابن أبً حاتم)ٖٓ/ٙ(:ص2ٖٕٙ، وانظر: الخبر)ٖٓ/ٙ(:2ٕ٘ٙ، و)4ٕ/ٙ(:ص55ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: )٘)

 .ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕ٘و)
 .ٕ٘٘/ٕ، وانظر: ابن أبً حاتم:ٖٔ-ٖٓ/ٙ(:ص:2ٕٔٙ. ونحوه فً)4ٕ/ٙ(:ص52ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٕ٘٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .ٖٖ/ٙ(:ص4ٕٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 . ٕ٘٘/ٕ(:ص4ٖ5ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖٖ/ٙ(:ص4ٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٕٔ)
 .55ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .4ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٗٔ)



ٖٗٙ 

 

ن موسرا،  وإن كان إلٌه ، إن كا -الذي كان أخذ منه ، أو لزمه من لبل اإلرباء  -وٌلزمه أداء رأس ماله 
 معسرا ، كان منظرا برأس مال صاحبه إلى مٌسرته ، وكان الفضل على رأس المال مبطبل عنه.
ؼٌر أن اآلٌة وإن كانت نزلت فٌمن ذكرنا ، وإٌاهم عنى بها ، فإن الحكم الذي حكم هللا به : من إنظاره المعسر 

كان علٌه دٌن لرجل لد حل علٌه ، وهو بمضابه برأس مال المربً بعد بطول الربا عنه ، حكم واجب لكل من 
ال  -معسر : فً أنه منظر إلى مٌسرته ، ألن دٌن كل ذي دٌن ، فً مال ؼرٌمه ، وعلى ؼرٌمه لضاإه منه 

فً رلبته. فإذا عدم ماله ، فبل سبٌل له على رلبته بحبس وال بٌع ، وذلن أن مال رب الدٌن لن ٌخلو من أحد 
ون فً رلبة ؼرٌمه ، أو فً ذمته ٌمضٌه من ماله ، أو فً مال له بعٌنه، فإن ٌكن فً وجوه ثبلثة : إما أن ٌك

مال له بعٌنه ، فمتى بطل ذلن المال وعدم ، فمد بطل دٌن رب المال ، وذلن ما ال ٌموله أحد، وٌكون فً 
بحمه وأضعاؾ رلبته ،  فإن ٌكن كذلن ، فمتى عدمت نفسه ، فمد بطل دٌن رب الدٌن ، وإن خلؾ الؽرٌم وفاء 

ذلن ، وذلن أٌضا ال ٌموله أحد، فمد تبٌن إذا ، إذ كان ذلن كذلن ، أن دٌن رب المال فً ذمة ؼرٌمه ٌمضٌه 
من ماله ، فإذا عدم ماله فبل سبٌل له على رلبته ، ألنه لد عدم ما كان علٌه أن ٌإدي منه حك صاحبه لو كان 

لى حبسه وهو معدوم بحمه ، سبٌل، ألنه ؼٌر مانعه حما ، له موجودا ، وإذا لم ٌكن على رلبته سبٌل ، لم ٌكن إ
 .(ٔ)إلى لضابه سبٌل ، فٌعالب بمطله إٌاه بالحبس"

ٌٌْر لَُكْم{]البمرة:  فهو أكرم وأفضل. (ٕ)[، "أي: تُبرءوا المعسر فً دٌنه"2ٕٓلوله تعالى: } َوأَْن تََصدَّلُوا َخ
 .(ٖ)سر"لال البؽوي: " أي تتركوا رءوس أموالكم إلى المع

لال ابن عاشور:" أي أن إسماط الدٌن عن المعسر والتنفٌس علٌه بإؼنابه أفضل، وجعله هللا صدلة ألن فٌه 
 .(ٗ)تفرٌج الكرب وإؼاثة الملهوؾ"

. لال ابن أبً (٘)أخرج ابن أبً حاتم " عن إبراهٌم: }وأن تصدلوا خٌر لكم{، لال: برأس المال"
 .(ٙ)ع ومماتل بن حٌان، نحو ذلن"حاتم:"وروي عن لتادة والسدي والربٌ

. وفً رواٌة أخرى له: " }وأن (5)ولال سعٌد بن جبٌر:" من تصدق بدٌن له على معدم، فهو أعظم ألجره"
تصدلوا خٌر لكم{: فهو أعظم ألجره، ومن لم ٌتصدق علٌه لم ٌؤثم، ومن حبس معسرا فً السجن، فهو آثم، 

 .(2)ٌستطٌع أن ٌإدي عن دٌنه فلم ٌفعل، كتب ظالما"لموله: فنظرة إلى مٌسرة ومن كان عنده ما 
لال الطبري:" وأن تتصدلوا برإوس أموالكم على هذا المعسر، }خٌر لكم{ أٌها الموم من أن تنظروه إلى 

 .(4)مٌسرته"
لال اآللوسً:" أي وتصدلكم على معسري ؼرمابكم برإوس أموالكم كبل أو بعضا، أكثر ثوابا من 

 .(ٓٔ)تؤخذونه لنفاد ذلن وبماء هذا" اإلنظار، أو خٌر مما
 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وندب هللا تعالى بهذه األلفاظ إلى الصدلة على المعسر وجعل ذلن خٌرا من إنظاره"

                                                           
 .ٖٗ-ٖٖ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .4ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .4ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٗ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٕٗٔحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٘)
 .ٖ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌره: ٙ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .55ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٔ)
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لال ابن عاشور:" وإن أرٌد بالعسرة ضٌك الحال وإضرار المدٌن بتعجٌل المضاء فالطلب ٌحتمل 
ب، وهو لول مالن والجمهور، فمن لم ٌشؤ لم ٌنظره ولو ببٌع الوجوب، ولد لال به بعض الفمهاء، وٌحتمل الند

جمٌع ماله ألن هذا حك ٌمكن استٌفاإه، واإلنظار معروؾ والمعروؾ ال ٌجب. ؼٌر أن المتؤخرٌن بمرطبة 
كانوا ال ٌمضون علٌه بتعجٌل الدفع، وٌإجلونه باالجتهاد لببل ٌدخل علٌه مضرة بتعجٌل بٌع ما به 

 .(ٔ)الخبلص"
 :(ٕ)[، فٌه لراءتان2ٕٓعالى}َوأَْن تََصدَّلُوا{]البمرة:ولوله ت

 بتشدٌد الصاد على اإلدؼام من تتصدلوا. وهً لراءة الجمهور.« تّصدلوا»األولى: 
 بتخفٌؾ الصاد، وهً ولراءة عاصم.« وأن تصدلوا»والثانٌة: 
 بفن اإلدؼام، وذلن فً مصحؾ عبد هللا بن مسعود.« وأن تصدلوا»والثالثة: 

ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{]البمرة:ولد ذك  [، وجهان:2ٕٓروا فً لوله تعالى: } َوأَْن تََصدَّلُوا َخ
، (ٖ)األول: وأن تصدلوا " برإوس أموالكم على الؽنً والفمٌر منهم " خٌر لكم. روي نحو ذلن عن لتادة

 .(ٗ)وإبراهٌم
 .(٘)لال ابن عطٌة:" ولٌس فً اآلٌة مدخل للؽنً"

، (2)، والضحان(5)، والربٌع(ٙ)والثانً: أن معنى ذلن: وأن تصدلوا به على المعسر ، خٌر لكم. لاله السدي
 .(4)وابن زٌد

لال الطبري:" وأولى التؤوٌلٌن بالصواب تؤوٌل من لال : معناه : " وأن تصدلوا على المعسر برءوس 
بالذي ٌلٌه ، أحب إلً من إلحاله بالذي بعد  أموالكم خٌر لكم " ألنه ٌلً ذكر حكمه فً المعنٌٌن. وإلحاله

 .(ٓٔ)منه"
 .(ٔٔ)[، "أي: إن كنتم تعلمون أنه خٌر لكم عملتموه"2ٕٓلوله تعالى: } إن كنتم تعلمون {]البمرة:

لال الطبري:" إن كنتم تعلمون " موضع الفضل فً الصدلة ، وما أوجب هللا من الثواب لمن وضع عن 
 .(ٕٔ)ؼرٌمه المعسر دٌنه"

 .(ٖٔ)أي تصدلوا" -الصابونً: أي:" إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا لال 
 .(ٔ)لال اآللوسً:" وفٌه تحرٌض على الفعل"

 .(ٔ)لال الصابونً: "إِن كنتم تعلمون ما فٌه من الذكر الجمٌل واألجر العظٌم"

                                                           
 .4ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .55ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٙ-ٖ٘/ٙ(:ص42ٕٙظر: تفسٌر الطبري)( أنٖ)
 .ٖٙ/ٙ(:صٖٔٓٙ(، و)ٖٓٓٙ(، و)44ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
. واعترض على كبلم الطبري لاببل:" ولال الطبري: ولال آخرون معنى اآلٌة وأن تصدلوا على الؽنً والفمٌر 55ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)

تادة وإبراهٌم النخعً ال ٌلزم منها ما تضمنته ترجمته، بل هً كمول جمهور خٌر لكم، ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة ألواال لم
 الناس..".

 .ٖٙ/ٙ(ص:ٕٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙ/ٙ(ص:ٖٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٖ-ٖٙ/ٙ(ص:ٖٙٓٙ(، و)ٖ٘ٓٙ(، و)ٖٗٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖ/ٙ(ص:ٖٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 5ٖ/ٙي: ( تفسٌر الطبرٓٔ)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .4ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٔ)
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ها ال توصل بما أي أن« مستملة»لال ابن عثٌمٌن: "هذه الجملة الشرطٌة مستملة ٌراد بها الحث على العلم؛ 
لبلها؛ ألنها لو وصلت بما لبلها ألوهم معنًى فاسداً: أوهم أن التصدق خٌر لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم 

ً لنا؛ وال شن أن هذا معنًى فاسد ال ٌراد باآلٌة؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا  أي  -فلٌس خٌرا
 .(ٕ)تصدلوا"

ْإِمنٌَِن{]البمرة:ولٌل: ٌحتمل لوله تعالى:  : (ٖ)[ تؤوٌبلن2ٕٓ}إِن ُكنتُم مُّ
 أحدهما : ٌعنً أن من كان مإمنا فهذا حكمه.

 والثانً : معناه إذا كنتم مإمنٌن .
ولد روي عن سعٌد بن المسٌب : أن عمر بن الخطاب لال : كان آخر ما نزل من المرآن آٌة الربا ، وإن 

 .(ٗ)ٌفسرها ، فدعوا الربا والرٌبة" نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبض لبل أن
وعن عامر : "أن عمر رضً هللا عنه لام فحمد هللا وأثنى علٌه ، ثم لال : " أما بعد ، فإنه وهللا ما أدري 
لعلنا نؤمركم بؤمر ال ٌصلح لكم ، وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر ٌصلح لكم ، وإنه كان من آخر المرآن تنزٌبل 

 .(٘)سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌبٌنه لنا ، فدعوا ما ٌرٌبكم إلى ما ال ٌرٌبكم "آٌات الربا ، فتوفً ر
وأخرج الطبري بسنده الصحٌح عن ابن عباس أنه لال : "آخر ما أنزل على رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .(ٙ)به بؤس"وسلم آٌة الربا ، وإنا لنؤمر بالشًء ال ندري لعل به بؤسا ، وننهى عن الشًء لعله لٌس 

                                                                                                                                                                                             
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .4ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 -، عن ابن علٌة ٖٓ٘، عن ٌحٌى ، وهو المطان. و: ٕٙٗ . والحدٌث رواه أحمد فً المسند :2ٖ-5ٖ/ٙ(:ص2ٖٓٙ( أخرجه الطبري)ٗ)

 كبلهما عن ابن أبً عروبة . بهذا اإلسناد .
 ، من طرٌك خالد بن الحارث ، عن سعٌد ، وهو ابن أبً عروبة ، به . 5ٕٕٙورواه ابن ماجه : 

 ، عن الموضع األول من المسند . 2٘:  ٕوذكره ابن كثٌر 
، موجزا ، منسوبا  ٖٖ:  ٔ، وزاد نسبته البن الضرٌس ، وابن المنذر . وأشار إلٌه فً اإلتمان  ٖ٘ٙ:  ٔ وذكره السٌوطً فً الدر المنثور

 ألحمد وابن ماجه فمط .
ضعٌؾ اإلسناد ، النمطاعه . فإن سعٌد بن المسٌب لم ٌسمع من عمر ، كما بٌنا فً شرح المسند  -على جبللة رواته وثمتهم  -وهذا الحدٌث 

 . 5ٕ - ٕٙكتاب المراسٌل البن أبً حاتم ، ص : ، وانظر  4ٓٔ: 
 . اسناده ضعٌؾ، ألن فً اسناده الشعبً وهو لم ٌدرن عمر.2ٖ/ٙ(:ص4ٖٓٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٖ/ٙ(:صٖٓٔٙ( أخرجه الطبري)ٙ)

وؼٌرهم، لال: آخر لال ابن عطٌة: "ومعنى هذا عندي أنها من آخر ما نزل، ألن جمهور الناس وابن عباس والسدي والضحان وابن جرٌج 
ِ{، ولال سعٌد بن المسٌب: بلؽنً أن أحدث المرآن بالعرش آٌة ال دٌن، وروي أن لوله عز آٌة لوله تعالى: }َواتَّمُوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ

بثبلث لٌال، وروي أنها نزلت لبل موته بثبلث ساعات،  وجل: }َواتَّمُوا{ نزلت لبل موت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتسع لٌال، ثم لم ٌنزل بعدها شًء، وروي
ل فمال اجعلها على وأنه لال علٌه السبلم اجعلوها بٌن آٌة الربا وآٌة الدٌن]لم ألؾ على تخرٌجه[، وحكى مكً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال جاءنً جبرٌ

 [.52ٖ/ٔرأس مابتٌن وثمانٌن آٌة، من البمرة".]المحرر الوجٌز:
ختلؾ أهل العلم فً آخر آٌة نزلت من المرآن ، على ألوال متعددة ، تكلم فٌها كلٌّ بما أداه إلٌه اجتهاده ، ولٌس فً شًء من ذلن خبر ا للت: 

 ، ومن تلن األلوال: عن المعصوم ، ٌمكن المطع به
با إِْن ُكْنتُْم ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آمَ :المول األول: أن آخر آٌة نزلت هً آٌة الربا، وهً لوله تعالى ًَ ِمَن الّرِ َ َوذَُروا َما بَِم نُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 .رضً هللا عنهما ابن عباس عن البخاري [ روى ذلن52ٕالبمرة:] ُمْإِمنٌِنَ 
ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما كَ :المول الثانً: أن آخر آٌة نزلت آٌة ً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ [ 2ٕٔالبمرة:] َسبَْت َوُهْم ال ٌُْظلَُمونَ َواتَّمُوا ٌَْوما

  .ابن عباس وسعٌد بن جبٌر عن النسابً رواه
ٌْنَُكْم َكاتِبٌ :المول الثالث: أن آخر آٌة نزلت آٌة الدٌن ٌٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى فَاْكتُبُوهُ َوْلٌَْكتُْب بَ بِاْلعَْدِل َوال ٌَؤَْب َكاتٌِب  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا تََداٌَْنتُْم بَِد

َ َربَّهُ َوال ٌَ  ٌِْه اْلَحكُّ َوْلٌَتَِّك َّللاَّ ُ فَْلٌَْكتُْب َوْلٌُْمِلِل الَِّذي َعلَ ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً أَْو َضِعٌفاً أَْو ال أَْن ٌَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ ٌْباً فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَ ْبَخْس ِمْنهُ َش
ٌِْن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم ٌَُكونَا رَ ٌَْستَطِ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن ٌُع أَْن ٌُِملَّ ُهَو فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ ُجلَ

َر إِْحَداُهَما اأْلُْخرَ  ِ ى َوال ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َوال تَْسؤَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِؽٌراً أَْو َكبٌِراً إِلَى أََجِلِه ذَِلُكْم أَ تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتُذَّكِ ْلَسُط ِعْنَد َّللاَّ
ٌُْكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَاٌَْعتُْم َوال ٌَُضارَّ َوأَْلَوُم ِللشََّهاَدةِ َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُوا إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةَ تُِدٌُرونََها  ٌَْس َعلَ ٌْنَُكْم فَلَ بَ
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 :الفوائد
من فوابد اآلٌة: ثبوت رحمة هللا عز وجل؛ وجه ذلن أنه أوجب على الدابن إنظار المدٌن؛ وهذا  - ٔ

 رحمة بالمعسر.
ومنها: حكمة هللا عز وجل بانمسام الناس إلى موسر، ومعسر؛ الموسر فً اآلٌة: الدابن؛ والمعسر:  - ٕ

الذٌن ٌرٌدون  -أن تستمٌم أمور العباد إال بها، ولذلن بدأ الشٌوعٌون المدٌن؛ وحكمة هللا عز وجل هذه ال ٌمكن 
ٌتراجعون اآلن؛ ألنهم عرفوا أنه ال ٌمكن أن ٌصلح العباد إال هذا الخبلؾ؛ لال عز  -أن ٌساووا بٌن الناس 

ات وجل: }أهم ٌمسمون رحمة ربن نحن لسمنا بٌنهم معٌشتهم فً الحٌاة الدنٌا ورفعنا بعضهم فوق بعض درج
[ ؛ ولوال هذا االختبلؾ لم ٌمكن أن ٌسخر لنا أحد لٌعمل ما نرٌد؛ ٕٖلٌتخذ بعضهم بعضاً سخرٌاً{ ]الزخرؾ: 

ألن كل واحد نّد لآلخر؛ فبل ٌمكن إصبلح الخلك إال بما تمتضٌه حكمة هللا عز وجل، وشرعه من التفاوت 
 ، وتموم أحوال العباد.بٌنهم: فهذا موسر؛ وهذا فمٌر؛ حتى ٌتبٌن بذلن حكمة هللا عز وجل

أي إمهاله حتى ٌوسر؛ لموله تعالى: } فنظرة إلى مٌسرة {؛  -ومن فوابد اآلٌة: وجوب إنظار المعسر  - ٖ
 فبل تجوز مطالبته بالدٌَّن؛ وال طلب الدٌَّن منه.

صار ومنها: أن الحكم ٌدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ ألنه لما كان وجوب اإلنظار معلبًل باإلعسار  - ٗ
 حتى تجوز مطالبته. -وهً العسرة  -مستمراً إلى أن تزول العلة 

ولو أن الناس مشوا على تموى هللا عز وجل فً هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد 
الؽنً ٌماطل: ٌؤتٌه صاحب الحك ٌمول: الضنً حمً؛ فٌمول: ؼداً؛ وٌؤتٌه ؼداً فٌمول: بعد ؼد؛ وهكذا؛ ولد 

؛ ونجد أولبن الموم األشحاء ذوي الطمع ال ٌُنظرون المعسر، (ٔ)«مطل الؽنً ظلم»النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  ثبت عن
وإن كان ال ٌجوز حبسه إذا تٌمنا أنه معسر، وال  -وال ٌرحمونه؛ ٌمول له: أعطنً؛ وإال فالحبس؛ وٌحبس فعبلً 

علٌه فً الطلب وهو معسر؛ ألن طلبه مع اإلعسار معصٌة؛  مطالبته، وال طلب الدٌن؛ بل ٌعزر الدابن إذا ألح
 والتعزٌر عند أهل العلم واجب فً كل معصٌة ال حّد فٌها، وال كفارة.

ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلبراء من الدٌَّن، وأنه صدلة؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر لكم {؛  - ٘
من الواجب بنص المرآن؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر واإلبراء سنة؛ واإلنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل 

                                                                                                                                                                                             
ُ بُِكّلِ  ُ َوَّللاَّ َ َوٌُعَلُِّمُكُم َّللاَّ ٍء َعِلٌمٌ َكاتٌِب َوال َشِهٌٌد َوإِْن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم َواتَّمُوا َّللاَّ ًْ أنه بلؽه  سعٌد بن المسٌب [. فمد روي عن2ٕٕالبمرة:] َش

 .أن أحدث المرآن عهداً بالعرش آٌة الدٌن
ولد جمع بٌن هذه الرواٌات الثبلث بؤن هذه اآلٌات نزلت دفعة واحدة كترتٌبها فً المصحؾ، فروى كل واحد بعض ما نزل بؤنه   

 .آخر ما نزل
ً اْلٌَْوَم أَ :المول الرابع: أن آخر آٌة نزلت لوله تعالى ٌُْكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَكُُم اإِلْسبلَم ِدٌنا  [.ٖالمابدة:] ْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَ

 .رضً هللا عنهما البراء بن عازب وهنالن ألوال أخرى منها آٌة الكبللة، كما روى ذلن الشٌخان عن  
لٌس فٌها شًء مرفوع إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وٌجوز أن ٌكون لاله لابله بضرب من  هذه األلوال :ومن أحسن ما لٌل فً هذا االختبلؾ لول من لال

لٌل، وٌحتمل أٌضاً االجتهاد وؼلبة الظن، وٌحتمل أن كبلً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الٌوم الذي مات فٌه أو لبل مرضه بم
أٌة تبلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع آٌات نزلت معها، فٌإمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلن، فٌظن أنه آخر ما نزل أن تنزل هذه اآلٌة التً هً آخر 

 .وهللا أعلم  .فً الترتٌب
ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍس ولد رّجح الزرلانً بؤن آخر آٌة نزوال هو لول هللا تعالى: }َواتَّمُوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى ولد لال الزرلانً: "   َّللاَّ

 َما َكَسبَْت َوُهْم ال ٌُْظلَُموَن{ . وذلن ألمرٌن:
من أحدهما: ما تحمله هذه اآلٌة فً طٌاتها من اإلشارة إلى ختام الوحً والدٌن، بسبب ما تحث علٌه من االستعداد لٌوم المعاد وما تنوه به  

 ن ؼٌر ؼبن وال ظلم وذلن كله أنسب بالختام من آٌات األحكام المذكورة فً سٌالها.الرجوع إلى هللا واستٌفاء الجزاء العادل م
خرى بنص ثانٌهما: التنصٌص فً رواٌة ابن أبً حاتم السابمة على أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عاش بعد نزولها تسع لٌال فمط ولم تظفر اآلٌات األ 

 [.5ٓ/ٔمثله".]مناهل العرفان:
، 4٘ٓ؛ وأخرجه مسلم ص25ٕٕ: الحوالة وهل ٌرجع فً الحوالة، حدٌث رلم ٔ، كتاب الحواالت، باب 52ٔص أخرجه البخاري (ٔ)

 .ٗٙ٘ٔ[ ٖٖ] ٕٓٓٗ: تحرٌم مطل الؽنً وصحة الحوالة...، حدٌث رلم 5كتاب المسالاة، باب 



ٗٗٓ 

 

لكم {؛ ووجه ذلن أن الواجب ٌنتظم فً السنة؛ ألن إبراء المعسر من الدٌَّن إنظار، وزٌادة؛ وعلى هذا فٌبطل 
، ومثل ذلن لول بعضهم فً الوضوء ثبلثاً: «لنا سنة أفضل من الواجب»إلؽاز من ألؽز بهذه المسؤلة، ولال: 

هنا سنة أفضل »؛ فٌُلِؽز بذلن، وٌمول: «ضل من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب، والثبلث سنةإنه أف»
؛ فٌمال له: هذا إلؽاز باطل؛ ألن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهً واجب، وزٌادة؛ وصدق «من واجب

ًَّ مما افترضت »هللا، حٌث لال فً الحدٌث المدسً:  ؛ وهذا (ٕ)«علٌهما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إل
 الحدٌث ٌبطل مثل هذه األلؽاز التافهة.

ومن فوابد اآلٌة: تفاضل األعمال؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر لكم {؛ وتفاضل األعمال ٌستلزم  - ٙ
تفاضل العامل، وأن العاملٌن بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعٌة والعملٌة أن 

لال تعالى: }ال ٌستوي الماعدون من المإمنٌن ؼٌر أولً الضرر والمجاهدون فً سبٌل  العمال ٌختلفون، كما
[ ، وكما لال تعالى: }ال ٌستوي منكم من أنفك من لبل الفتح ولاتل أولبن 4٘هللا بؤموالهم وأنفسهم{ ]النساء: 

 .[ ٓٔأعظم درجة من الذٌن أنفموا من بعد ولاتلوا وكبًل وعد هللا الحسنى{ ]الحدٌد: 
بتفاضل األعمال: تفاضل اإلٌمان، ألن األعمال من اإلٌمان عند أهل السنة،  وٌتفرع على تفاضل العمال

والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلن تفاضل اإلٌمان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن اإلٌمان ٌزٌد 
 وٌنمص.

 لى الخٌر؛ لموله تعالى: } إن كنتم تعلمون {.ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة العلم، وأن العلم ٌهدي صاحبه إ - 5
وهل ٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أن إبراء الؽرٌم ٌجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فمٌراً، ثم لال:  - 2

 أبرأته عن زكاتً؛ ألن هللا سمى الزكاة صدلة؛ فمال تعالى: } إنما الصدلات للفمراء والمساكٌن... {؟
أهل العلم أنه ال ٌجزئ؛ ألن هللا عز وجل لال: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أنفموا من طٌبات فالصحٌح من ألوال 

ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تٌمموا الخبٌث منه تنفمون ولستم بآخذٌه إال أن تؽمضوا فٌه{ 
لمراد بالخبٌث هنا [ ؛ وجْعل الدٌَّن زكاة للعٌن هذا من تٌمم الخبٌث إلخراجه عن الطٌب؛ وا5ٕٙ]البمرة: 
ولٌس الحرام؛ ألن العٌن ُملن لابم بٌد المالن ٌتصرؾ فٌه كٌؾ ٌشاء؛ والدٌَّن الذي على معسر مال  -الرديء 

تالؾ؛ ألن األصل بماء اإلعسار؛ وحٌنبٍذ ٌكون هذا الدٌَّن بمنزلة المال التالؾ؛ فبل ٌصح أن ٌجعل هذا المال 
اإلسبلم رحمه هللا: إن إبراء الؽرٌم المعسر ال ٌجزئ من الزكاة ببل التالؾ زكاة عن العٌن؛ ولهذا لال شٌخ 

نزاع؛ ولو للنا: ٌجزئ لكان كل إنسان له ؼرماء ال ٌستطٌعون الوفاء ٌمول: أبرأتكم ونوٌتها من الزكاة؛ فتبمى 
هذا لو األموال عنده، والدٌون التالفة الهالكة التً ال ٌرجى حصولها تكون هً الزكاة؛ وهذا ال ٌجوز؛ ول

خٌرت شخصاً، وللت له: أنا أعطٌن عشرة رٌاالت نمداً، أو أحولن على إنسان فمٌر معسر عنده العشرة فإنه 
ٌختار العشرة نمداً؛ وال ٌتردد؛ بل لو خٌرته بٌن عشرة نمداً، وعشرٌن فً ذمة معسر الختار العشرة؛ فصارت 

باب الرديء؛ وبهذا ٌتبٌن أنه ال ٌجزئ إبراء المدٌن العشرة المنمودة بالنسبة للدٌَّن من باب الطٌب؛ وذان من 
المعسر عن زكاة مال بٌد مالكه؛ ألنه من باب تٌمم الخبٌث؛ إذاً نمول: ال ٌجوز إبراء الفمٌر، واحتساب ذلن من 

 -إذا للنا بوجوب الزكاة فً الدٌَّن  -الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سٌجعلها زكاة عن الدٌَّن الذي فً ذمة المعسر 
 كان ذلن مجزباً؛ ألن هذا صار من جنس المال الذي أدٌت الزكاة عنه.ل

 الخبلصة:
 تبٌن مما ذكر من اآلٌتٌن أن المعاملة بالدٌَّن ثبلثة ألسام:

األول: أن ٌؤخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا وذروا مابمً من الربا إن 
 [ .52ٕكنتم مإمنٌن{ ]البمرة: 

                                                           
 .ٕٓ٘ٙالتواضع، حدٌث رلم  2ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ - ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)



ٗٗٔ 

 

الثانً: أن ٌكون المدٌن معسراً؛ فبل تجوز مطالبته، وال طلب الّدٌن منه حتى ٌوسر؛ لموله تعالى: } وإن 
 كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة {.

 الثالث: أن ٌبرئ المعسر من دٌنه؛ وهذا أعلى األلسام؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر لكم {.
 تتمة:

لى مٌسرة؛ ومن المعلوم أن حصول المٌسرة مجهول؛ وهذا ال ٌضر؛ ألنه فً هذه اآلٌة وجوب اإلنظار إ
لٌس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فمٌر من شخص، وجعل الوفاء ممٌداً بالمٌسرة فهل ٌجوز ذلن؟ فٌه 
لوالن؛ فؤكثر العلماء على عدم الجواز ألن األجل مجهول؛ فٌكون من باب الؽرر المنهً عنه؛ والمول الثانً: 

لدم لفبلن الٌهودي بّز من الشؤم لو »أن ذلن جابز لحدٌث عابشة رضً هللا عنها أنها لالت للنبً )ص(: 
؛ وألن هذا ممتضى العمد إذا علم البابع (ٔ)«أرسلت إلٌه فاشترٌت منه ثوبٌن إلى المٌسرة؛ فؤرسل إلٌه فامتنع
 سر؛ وهذا المول هو الراجح.بإعسار المشتري؛ إذ ال ٌحّل له حٌنبٍذ أن ٌطلب منه الثمن حتى ٌو

 المرآن
ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم َل يُْظلَُموَن{ ]البمرة:  [2ٕٔ}َواتَّمُوا يَْوماً تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ

 التفسٌر:
لٌحاسبكم، ٌوًما ترجعون فٌه إلى هللا، وهو ٌوم المٌامة، حٌث تعرضون على هللا  -أٌها الناس-واحذروا 

فٌجازي كل واحد منكم بما عمل من خٌر أو شر دون أن ٌناله ظلم. وفً اآلٌة إشارة إلى أن اجتناب ما حرم 
 هللا من المكاسب الربوٌة، تكمٌل لئلٌمان وحموله من إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة وعمل الصالحات.

م ألنه صالح للترهٌب من ارتكاب ما لال ابن عاشور:" جًء بموله: واتموا ٌوما تذٌٌبل لهاته األحكا  
نهً عنه والترؼٌب فً فعل ما أمر به أو ندب إلٌه، ألن فً ترن المنهٌات سبلمة من آثامها، وفً فعل 
المطلوبات استكثارا من ثوابها، والكل ٌرجع إلى اتماء ذلن الٌوم الذي تطلب فٌه السبلمة وكثرة أسباب 

 .(ٔ)النجاح"
ِ{]البمرة:لوله تعالى: :} َواتَّمُ    [، " أي احذروا ٌوماً سترجعون فٌه إِلى 2ٕٔوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ
 .(ٕ)ربكم"

 .(ٖ)لال الواحدي: أي:" تؤهبوا للماء هذا الٌوم بما تمدمون من العمل الصالح"  
ً {:هو ٌوم المٌامة، وتنكٌره للتهوٌل   االتماء به للمبالؽة فً ، " كما أن تعلٌك (ٗ) ولوله تعالى} ٌَْوما

 .(٘)التحذٌر عما فٌه من الشدابد التً تجعل الولدان شٌبا"
ِ{ مضاؾ محذوؾ، تمدٌره: إلى حكم هللا وفصل لضابه    .(ٙ)وفً لوله: }إِلَى َّللاَّ
 :(5)واختلؾ أهل التفسٌر فً تحدٌد هذا )الٌوم( المحذر منه، على لولٌن  

 هذا الٌوم المحذر منه هو ٌوم المٌامة والحساب والتوفٌة.األول: لال جمهور العلماء على أن 
 والثانً: ولال لوم: هو ٌوم الموت.

                                                           
: ما جاء فً الرخصة فً الشراء إلى 5، كتاب البٌوع، باب 55ٕٔ، وأخرجه الترمذي صٕٙ٘ٙ٘حدٌث رلم  5ٗٔ/ٙحمد أخرجه أ (ٔ)

؛ وأخرجه ٕٖٙٗ: البٌع إلى األجل المعلوم، حدٌث رلم 5ٓ، كتاب البٌوع، باب 2ٖٕٙ، وأخرجه النسابً صٖٕٔٔأجل، حدٌث رلم 
 : صحٌح.٘ – ٗ/ٕرط البخاري وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي ، كتاب البٌوع، ولال: صحٌح على شٕٗ – ٖٕ/ٕالحاكم 

 .45/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .44ٖ/ٔ( الوسٌط:ٖ)
 .42ٕ/ٔ(فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 . 52ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .52ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 5)



ٕٗٗ 

 

 .(ٔ)لال ابن عطٌة: "واألول أصح بحكم األلفاظ فً اآلٌة"  
ِ{]البمرة:    :(ٕ)[، فٌه وجهان2ٕٔولوله تعالى:}ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ

 أحدهما : ٌعنً إلى جزاء هللا .
 الثانً : إلى ملن هللا .و
 :(ٖ)واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}تُْرَجعُوَن{، على وجوه  

أحدها:} تَْرِجعُوَن{ بفتح التاء وكسر الجٌم، على أنه مبنً للفاعل، أي تصٌرون إلى هللا ، وهً لراءة أبً 
 عمرو وحده.

ى أنه مبنً لما لم ٌسم فاعله، أي: تردون والثانً: ولرأ اآلخرون }تُْرَجعُوَن{، بضم التاء وفتح الجٌم، عل
 إلى هللا تعالى.

 .(ٗ)والثالث: ولرأ أبً بن كعب : }تردون{، بضم التاء ، حكاه عنه ابن عطٌة
 .(٘)والرابع: ولرأ عبد هللا : }ٌردون{. حكاه عنه الزمخشري 

 .(ٙ)الخامس:ولرأ أبً : }تصٌرون{. حكاه عنه الزمخشري
، على معنى ٌرجع جمٌع الناس، لال ابن (5)"ًٌرَجعون" بالٌاء، حكاه عنه ابن عطٌةالسادس: ولرأ الحسن 

جنً : "كؤن هللا تعالى رفك بالمإمنٌن على أن ٌواجههم بذكر الرجعة ، إذ هً مما ٌنفطر لها الملوب فمال لهم 
 .(2): }واتموا ٌوما{ ثم رجع فً ذكر الرجعة إلى الؽٌبة رفما بهم"

 .(4)[، أي:" ثم توفى كل نفٍس حسابها"2ٕٔتَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس {]البمرة: لوله تعالى:} ثُمَّ   
 .(ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ما عملت من خٌر أو شر"  
 .(ٔٔ)ولال ابن عباس:" ٌرٌد ثواب عملها، خٌرا بخٌر، وشرا بشر"  
الحاً؛ أو تعطى العماب إن كان عملها ص -لال ابن عثٌمٌن:" أي تعطى ثوابها، وأجرها المكتوب لها   

 .(ٕٔ)إن كان عملها سٌباً..و)التوفٌة( بمعنى االستٌفاء؛ وهو أخذ الحك ممن هو علٌه" -على عملها 
ا َكَسبَْت{]البمرة:   [، أي "ما حصلت علٌه من ثواب الحسنات، وعموبة 2ٕٔولوله تعالى: } مَّ

 .(ٖٔ)السٌبات"
ا َكَسبَْت{]البمرة:ولد ذكروا فً لوله تعالى:} ثُمَّ تَُوفَّى كُ     :(ٗٔ)[، تؤوٌبلن2ٕٔلُّ نَْفٍس مَّ
 أحدهما : جزاء ما كسبت من األعمال .  
 والثانً : ما كسبت من الثواب والعماب .  
 .(ٔ)[، " أي : ال ٌنمص ثوابهم ، وال ٌزاد عمابهم"2ٕٔلوله تعالى: }َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]البمرة :   

                                                           
 .52ٖ/ٔالمحرر الوجٌز:( ٔ)
 . ٖٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .4ٖٔ، والسبعة:2ٔٗ-5ٔٗ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة:ٖ)
 .52ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٘)
 .ٖٕٖ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٙ)
 .52ٖ/ٔ( أنظر: انظر: المحرر الوجٌز:5)
 .5ٖٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 52ٖ/ٔء، وانظر: المحرر الوجٌز:، ولٌّدها بضم الٌا٘ٗٔ/ٔ( المحتسب: 2)
 .2٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص4ٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .44ٖ/ ٔ( الوسٌط: / ٔٔ)
 .45ٖ-4ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .45ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 . ٖٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٗٔ)
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 ٌنمصون، ال أهل الثواب وال أهل العماب، لال: وهذه اآلٌة لجمٌع لال ابن عباس: "ٌرٌد: وهم ال  
 .(ٕ)الخلك البر والفاجر"

 .(ٖ)لال المراؼً:" أي: ال ٌنمصون من ثوابهم وال ٌزدادون على عمابهم"  
لال أبو حٌان:" أي : ال ٌنمصون مما ٌكون جزاء العمل الصالح من الثواب ، وال ٌزادون على جزاء   

 .(ٗ)من العماب" العمل السًء
 .(٘)لال الطبري:" وكٌؾ ٌظلم من جوزي باإلساءة مثلها ، وبالحسنة عشر أمثالها ؟!"  
أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر فً لوله:" وهم ال ٌظلمون ٌعنً: من أعمالهم، ال ٌنمص من   

 .(ٙ)حسناتهم، وال ٌزاد على سٌباتهم"
أن الثواب والعماب متعلك بكسب اإلنسان. وهذا رد على لال ابن عطٌة:" فً هذه اآلٌة نص على   

 .(5)الجبرٌة"
ولوله تعالى: }َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ جملة استبنافٌة؛ وٌحتمل أن تكون جملة حالٌة من }كل نفس{؛ لكن   

ر المعنى ، وأعاد الضمٌر أوال مفردا اعتبارا باللفظ، ولدم اعتبار اللفظ ألنه األصل وألن اعتبا(2)األول أظهر
ولع رأس فاصلة فكان تؤخٌره أحسن، ولن أن تمول: إن الجمع أنسب بما ٌكون فً ٌومه كما أن اإلفراد أولى 

 .(4)فٌما إذا كان لبله
لال الصابونً: " ولد ختمت هذه اآلٌات الكرٌمة بهذه اآلٌة لجامعة المانعة التً كانت آخر ما نزل من   

 .(ٓٔ)ا تذكٌر العباد بذلن الٌوم العصٌب الشدٌد"المرآن وبنزولها انمطع الوحً، وفٌه
ولال السعدي:" وهذه اآلٌة من آخر ما نزل من المرآن، وجعلت خاتمة لهذه األحكام واألوامر   

والنواهً، ألن فٌها الوعد على الخٌر، والوعٌد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى هللا فمجازٌه على 
فً، وأن هللا ال ٌظلمه مثمال ذرة، أوجب له الرؼبة والرهبة، وبدون حلول العلم الصؽٌر والكبٌر والجلً والخ

 .(ٔٔ)فً ذلن فً الملب ال سبٌل إلى ذلن"
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن " سعٌد بن جبٌر، لال: آخر ما نزل من المرآن كله }َواتَّمُوا ٌَْوًما   

ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ  نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم{، ٌعنً: }توفى كل نفس{، ٌعنً: برا أو فاجرا. وعاش  تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ
.  وروي نحوه (ٕٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد نزول هذه اآلٌة  تسع لٌال، ثم مات ٌوم االثنٌن للٌلتٌن خلتا من ربٌع األول"

 .(ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕ)، والسدي(ٔ)، وعطٌة(ٖٔ)عن ابن عباس

                                                                                                                                                                                             
 .25٘/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب ٔ)
 .44ٖ/ ٔ(ذكره فً: الوسٌط/ ٕ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .4ٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٕٗ/ٙ( تفسٌر الططبري: ٘)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص4ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .52ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .45ٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٖ٘/ٕ( أنظر: روح المعانً: 4)
 .4٘ٔ/ٔالتفاسٌر:  ( صفوةٓٔ)
 .2ٔٔ-5ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٖ(، وتفسٌر الثوري: 5٘ٓٔٔ، وانظر سنن النسابً الكبرى برلم )ٗ٘٘/ٕ(:ص4ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)

ٔ/5ٕٔ. 
 .ٓٗ-4ٖ/ٙ(:ٖ٘ٔٙ(، و)ٕٖٔٙ(، و)ٖٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٖٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٗٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
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نزل من المرآن على اإلطبلق، واستند كل منهم إلى آثار لٌس  آخر ما فً تعٌٌن اختلؾ العلماءولد   
فٌها حدٌث مرفوع إلى النبً، فكان هذا من دواعً االشتباه وكثرة الخبلؾ على ألوال شتى، ولد فصلنا المول 

 الموضع.فؤؼنى ذلن عن إعادته فً هذا ، (ٕ)فً هذا الموضوع فً تفسٌر اآلٌة السابمة
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب اتماء هذا الٌوم الذي هو ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } واتموا ٌوماً ترجعون فٌه  - ٔ
 إلى هللا {؛ واتماإه ٌكون بفعل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه.

اتك فبلناً، أو: اتك لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فٌمال:  -ومنها: أن التموى لد تضاؾ لؽٌر هللا  - ٕ
كذا؛ وهذا فً المرآن والسنة كثٌر؛ لال هللا سبحانه وتعالى: }واتموا هللا لعلكم تفلحون * واتموا النار التً أعدت 

[ ؛ لكن فرق بٌن التموٌٌن؛ التموى األولى تموى عبادة، وتذلل، وخضوع؛ ٖٔٔ، ٖٓٔللكافرٌن{ ]آل عمران: 
اتك »ٌتمً به عذاب هذا الٌوم، أو عذاب النار؛ وفً السنة لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: والثانٌة تموى ولاٌة فمط: ٌؤخذ ما 

؛ واشتهر بٌن الناس: اتك شر من أحسنت « دعوة المظلوم»هنا إلى « التموى»؛ فؤضاؾ (ٔ)«دعوة المظلوم
 بل هً بمعنى الحذر.إلٌه؛ لكن هذه التموى المضافة إلى المخلوق لٌست تموى العبادة الخاصة باهلل عز وجل؛ 

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات البعث؛ لموله تعالى: }ترجعون فٌه إلى هللا{ . - ٖ
ومنها: أن مرجع الخبلبك كلها إلى هللا حكماً، وتمدٌراً، وجزاًء؛ فالمرجع كله إلى هللا سبحانه وتعالى،  - ٗ

[ ، أي 2إن إلى ربن الرجعى{ ]العلك: [ ، ولال تعالى: }ٕٗكما لال تعالى: }وأن إلى ربن المنتهى{ ]النجم: 
 فً كل شًء.

ومنها: إثبات لدرة هللا عز وجل؛ وذلن بالبعث؛ فإن هللا سبحانه وتعالى ٌبعث الخبلبك بعد أن كانوا  - ٘
 رمٌماً، وتراباً.

براً ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } واتموا ٌوماً {؛ ألن توجٌه األمر إلى العبد إذا كان مج - ٙ
 ما ال ٌطاق. من تكلٌؾ

ومنها: أن اإلنسان ال ٌوفى ٌوم المٌامة إال عمله؛ لموله تعالى: } ثم توفى كل نفس ما كسبت {؛  - 5
واستدل بعض العلماء على أنه ال ٌجوز إهداء المرب من اإلنسان إلى ؼٌره؛ أي أنن لو عملت عمبلً صالحاً 

نه؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لال: } توفى كل نفس ما كسبت {؛ ال لشخص معٌن؛ فإن ذلن ال ٌنفعه، وال ٌستفٌد م
ما كسب ؼٌرها؛ فما كسبه ؼٌره فهو له؛ واستثنً من ذلن ما دلت السنة على االنتفاع به من الؽٌر كالصوم؛ 

 للمرأة التً استفتته أن تحج ؛ والحج؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص(ٕ)«من مات وعلٌه صٌام صام عنه ولٌه»لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وكذلن المرأة التً استفتته (ٔ)«نعم»عن أبٌها وكان شٌخاً كبٌراً ال ٌثبت على الراحلة لالت: أفؤحج عنه لال: 

؛ وكذلن (ٕ)«نعم»أن تحج عن أمها التً نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت لالت: أفؤحج عنها لال ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وأذن لسعد بن عبادة أن ٌتصدق بمخرافه (ٖ)«نعم»النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمن استفتاه أن ٌتصدق عن أمه:  الصدلة؛ لمول

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَ ٕ) ٌَْسَرةٍ َوأَْن تََصدَّلُوا َخ  [.2ٕٓ({ ]البمرة : 2ُٕٓموَن )( وهً: لوله تعالى:}َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َم

، كتاب 2ٗٙ؛ وأخرجه مسلم ص4ٙٗٔ: أخذ الصدلة من األؼنٌاء ... ، حدٌث رلم ٖٙالزكاة، باب  ، كتاب2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .4ٔ[ 4ٕ] ٕٔٔ: الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع اإلسبلم، حدٌث رلم 5اإلٌمان، باب 

اب الصٌام، ، كت2ٙٔ؛ وأخرجه مسلم ص4ٕ٘ٔ: من مات وعلٌه صوم، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب الصوم، باب ٕ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .5ٗٔٔ[ ٖ٘ٔ] 4ٕٕٙ: لضاء الصوم عن المٌت حدٌث رلم 5ٕباب 
، كتاب الحج، 4ٓٓ؛ وأخرجه مسلم صٖٔ٘ٔ، وجوب الحج وفضله...، حدٌث رلم ٔ، كتاب الحج، باب ٕٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٖٗٔ[ 5ٓٗ] ٕٖٔ٘: الحج عن العاجز لزمانه وهرم...، حدٌث رلم 5ٔباب 
 .2ٕ٘ٔ: الحج والنذور عن المٌت، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب الحج، باب ٘ٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
؛ وأخرجه مسلم 5ٕٙٓ: ما ٌستحب لمن توفً فجاءة أن ٌتصدلوا عنه، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
 ؛ واللفظ للبخاري.ٗٓٓٔ[ ٔ٘] ٕٖٕٙ: وصول ثواب الصدلة عن المٌت إلٌه، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الزكاة، باب 2ٖٙص
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؛ وأما الدعاء للؽٌر إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ٌنتفع به بالنص، واإلجماع؛ أما النص ففً الكتاب، (ٗ)عن أمه
من بعدهم ٌمولون ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبمونا والسنة؛ أما الكتاب ففً لوله تعالى: }والذٌن جاءوا 

ما من رجل مسلم ٌموت فٌموم على جنازته أربعون »[ ؛ وأما السنة ففً لوله )ص(: ٓٔباإلٌمان{ ]الحشر: 
ً إال شفعهم هللا فٌه ، وكان )ص( إذا فرغ من دفن المٌت ولؾ علٌه، ولال: (٘)«رجبلً ال ٌشركون باهلل شٌبا

؛ وأما اإلجماع: فإن المسلمٌن كلهم ٌصلون على (ٙ)«خٌكم، واسؤلوا له التثبٌت؛ فإنه اآلن ٌُسؤلاستؽفروا أل»
 ؛ فهم مجمعون على أنه ٌنتفع بذلن.«اللهم اؼفر له، وارحمه»األموات، وٌمولون فً الصبلة: 

ذهب اإلمام  والخبلؾ فً انتفاع المٌت بالعمل الصالح من ؼٌره فٌما عدا ما جاءت به السنة معروؾ؛ ولد
لرٌب، أو بعٌد نفعه ذلن؛ ومع هذا فالدعاء  أحمد رحمه هللا إلى أن أّي لربة فعلها، وجعل ثوابها لمٌت مسلم

إذا مات اإلنسان انمطع عمله إال »للمٌت أفضل من إهداء المرب إلٌه؛ ألنه الذي أرشد إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: 
؛ ولم ٌذكر العمل مع أن الحدٌث فً سٌاق (5)«لم ٌنتفع به، أو ولد صالح ٌدعو لهمن ثبلثة: صدلة جارٌة، أو ع

 العمل.
وأما ما استدل به المانعون من إهداء المرب من مثل لوله تعالى: }وأن لٌس لئلنسان إال ما سعى{ ]النجم: 

ًء إال أن ٌجعل ذلن [ فإنه ال ٌدل على المنع؛ بل على أن سعً اإلنسان ثابت له؛ ولٌس له من سعً ؼٌره شٖ
 ، فإنه ال ٌمنع أن ٌمبل ما تبرع به ؼٌره من المال.«لٌس لن إال مالن»له؛ ونظٌر هذا أن تمول: 

وأما االلتصار على ما ورد فٌمال: إن ما وردت لضاٌا أعٌان؛ لو كانت ألواالً من الرسول صلى هللا علٌه 
ٌسؤلون لالوا: فعلت كذا، لال: نعم، ٌجزئ؛ وهذا مما ٌدل وسلم للنا: نعم، نتمٌد بها؛ لكنها لضاٌا أعٌان: جاءوا 

على أن العمل الصالح من الؽٌر ٌصل إلى من أُهدي له؛ ألننا ال ندري لو جاء رجل ولال: ٌا رسول هللا، 
صلٌت ركعتٌن ألمً، أو ألبً، أو ألخً أفٌجزئ ذلن عنه، أو ٌصل إلٌه ثوابه ال ندري ماذا ٌكون الجواب؛ 

، أو «من تصدق ألمه أو ألبٌه فإنه ٌنفعه»؛ أما لو كانت هذه ألوال بؤن لال: «نعم»ن الجواب: ونتولع أن ٌكو
 ذلن لملنا: إن هذا لول، ونمتصر علٌه. ما أشبه
 ومن فوابد اآلٌة: أن الصؽٌر ٌكتب له الثواب؛ وذلن لعموم لوله تعالى: } ثم توفى كل نفس {. - 2

 ؟فإن لال لابل: وهل ٌعالب على السٌبات
؛ وألنه (2)«الصؽٌر حتى ٌحتلم»، وذكر منها: « رفع الملم عن ثبلثة...»؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: «ال»فالجواب: 

 لٌس له لصد تام لعدم رشده؛ فٌشبه البالػ إذا أخطؤ، أو نسً.
 المرآن

                                                           
 .5ٕ٘ٙ: إذا لال: أرضً أو بستانً صدلة هلل، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .4ٗ2[ 4٘] 44ٕٔ: من صلى علٌه أربعون شفعوا فٌه، حدٌث رلم 4ٔ، كتاب الجنابز، باب 2ٕ5أخرجه مسلم  (٘)
، كتاب 5ٖٓ/ٔ، وأخرجه الحاكم ٕٕٖٔاالستفؽار عند المبر للمٌت، حدٌث رلم  5ٙ، كتاب الجنابز، باب  : ٘ٙٗٔأخرجه أبو داود ص (ٙ)

( ولال: عبد هللا بن بحٌر لٌس بالعمدة، ومنهم من ٌموٌه، وهانا 5ٖٔ/ٔالجنابز، ولال: صحٌح، ولال الذهبً: صحٌح )المرجع السابك 
(، أخرج له أبو داود هذا ٖٕ/4نسابً: لٌس به بؤس )ت التهذٌب روى عنه جماعة، ولٌس له ذكر فً الكتب الستة )المرجع السابك(، ولال ال

ً آخر: كان عثمان إذا ولؾ على لبر بكى...(، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود  : ٖ٘ٓ/ٕالحدٌث، وأخرج الترمذي وابن ماجة حدٌثا
 ه حسن.إسناد(: ‘ٔحاشٌة ) 2ٙ٘2، حدٌث رلم 4ٗٔ/ٔٔصحٌح؛ ولال عبد المادر فً تخرٌج جامع األصول 

 .ٖٔٙٔ[ ٘ٔ] ٖٕٕٗ: ما ٌلحك اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حدٌث رلم ٖ، كتاب الوصٌة، باب 4ٖٙأخرجه مسلم ص (5)
: فً المجنون ٌسرق أو 5ٔ، كتاب الحدود، باب ٗٗ٘ٔ؛ وأخرجه أبو داود صٕٕٔٓ٘: حدٌث رلم ٔٓٔ – ٓٓٔ/ٙأخرجه أحمد  (2)

؛ ٕٖٙٗ: من ال ٌمع طبلله من األزواج، حدٌث رلم ٕٔ، كتاب الطبلق باب ًٕٖٕٔ ص؛ وأخرجه النساب42ٌٖٗصٌب حداً، حدٌث رلم 
، ٕٕ٘/ٕ، وأخرجه الدارمً ٕٔٗٓ: طبلق المعتوه والصؽٌر والنابم، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الطبلق، باب 44ٕ٘وأخرجه ابن ماجة ص

، كتاب البٌوع، ولال: صحٌح على شرط مسلم؛ 4٘/ٕ، وأخرجه الحاكم 4ٕٕٙ: رفع الملم عن ثبلثة، حدٌث رلم ٔكتاب الحدود، باب 
(؛ فهو حسن 4٘٘/ٔوألره الذهبً، ومدار الحدٌث على حماد بن أبً سلٌمان: اختلفوا فٌه؛ ولال الذهبً: وثمه ابن معٌن وؼٌره )المٌزان 

، ٔٔٙ/ٖرٌج جامع األصول : صحٌح، ولال عبد المادر فً تخ٘٘/ٖ(، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود 4ٖٔ/ٔالحدٌث )تحرٌر التمرٌب 
 (: إسناده حسن.ٖحاشٌة )
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ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلعَْدِل َوََل يَؤَْب َكاتٌِب أَْن }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل  ُمَسمًّ
َ َربَّهُ َوََل يَْبخَ  ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذع َللَْيِه اْلَحكُّ َوْليَتَِّك َّللاَّ َللَْيِه ْس ِمْنهُ َشْيئًا فَِإْن َكاَن الَِّذع يَْكتَُب َكَما َللََّمهُ َّللاَّ

يَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَِإْن لَْم اْلَحكُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ََل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهُدوا َشهِ 
ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ  َر إِْحَداُهَما اِْلُْخَرى َوََل يَؤَْب  يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتُذَّكِ

ِ َوأَْلَوُم ِللشََّهاَدِة الشَُّهَداُء إَِذا َما ُدُلوا َوََل تَْسؤَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِؽيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَى أََجِلِه َذِلُكْم أَْلَسُط ِلْندَ   َّللاَّ
ُدوا إِذَا بُوا إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َللَْيُكْم ُجنَاٌح أََلَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشهِ َوأَْدنَى أََلَّ تَْرتَا

َ َويُعَ  ُ بُِكّلِ َشْيٍء َلِليٌم تَبَايَْعتُْم َوََل يَُضارَّ َكاتٌِب َوََل َشِهيٌد َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم َواتَّمُوا َّللاَّ ُ َوَّللاَّ لُِّمُكُم َّللاَّ
 [2ٕٕ({ ]البمرة : 2ٕٕ)

 التفسٌر:
ٌْن إلى ولت معلوم فاكتبوه؛ حفًظا للمال ودفعًا  ٌا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص إذا تعاملتم بَد

لَّمه هللا الكتابة عن ذلن، وْلٌمم المدٌن بإمبلء ما علٌه للنزاع. وْلٌمُم بالكتابة رجل أمٌن ضابط، وال ٌمتنع َمن ع
ٌْن، ولٌرالب ربه، وال ٌنمص من دٌنه شٌبا. فإن كان المدٌن محجوًرا علٌه لتبذٌره وإسرافه، أو كان  من الدَّ

دٌن صؽًٌرا أو مجنونًا، أو ال ٌستطٌع النطك لخرس به أو عدم لدرة كاملة على الكبلم، فلٌتولَّ اإلمبلء عن الم
ٌْن من أهل العدالة. فإن لم ٌوجد رجبلن، فاطلبوا شهادة  ٌْن عاللَ ٌْن باِلؽَ المابم بؤمره، واطلبوا شهادة رجلٌن مسلَم
رجل وامرأتٌن ترضون شهادتهم، حتى إذا نَِسٌَْت إحداهما ذكَّرتها األخرى، وعلى الشهداء أن ٌجٌبوا َمن 

إلٌها، وال تََملُّوا من كتابة الدٌَّن للٌبل أو كثًٌرا إلى ولته المعلوم.  دعاهم إلى الشهادة، وعلٌهم أداإها إذا ما دعوا
ذلكم أعدل فً شرع هللا وهدٌه، وأعظم عونًا على إلامة الشهادة وأدابها، وألرب إلى نفً الشن فً جنس الدٌَّن 

فبل حاجة إلى الكتابة، ولدره وأجله. لكن إن كانت المسؤلة مسؤلة بٌع وشراء، بؤخذ سلعة ودفع ثمنها فً الحال، 
وٌستحب اإلشهاد على ذلن منعًا للنزاع والشماق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها 
والكتابة كما أمر هللا. وال ٌجوز لصاحب الحك وَمن علٌه الحك اإلضرار بالُكتَّاب والشهود، وكذلن ال ٌجوز 

وا بمن اح تاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهٌتم عنه فإنه خروج عن للُكتَّاب والشهود أن ٌضارُّ
طاعة هللا، وعالبة ذلن حالَّة بكم. وخافوا هللا فً جمٌع ما أمركم به، ونهاكم عنه، وٌعلمكم هللا جمٌع ما ٌصلح 

 دنٌاكم وأخراكم. وهللا بكل شًء علٌم، فبل ٌخفى علٌه شًء من أموركم، وسٌجازٌكم على ذلن.
لما ذكر تعالى الربا وبٌَّن ما فٌه من لباحة وشناعة، ألنه زٌادة ممتطعة من عرق المدٌن ولحمه وهو   

كسب خبٌث ٌممته اإِلسبلم وٌحرمه، أعمبه بذكر المرض والحسن ببل فابدة وذكر األحكام الخاصة بالدٌن 
 .(ٔ)رد والمجتمعوالتجارة والرهن، وكلها طرق شرٌفة لتنمٌة المال وزٌادته بما فٌه صبلح الف

لال ابن عباس: "لما حرم هللا تعالى الربا، أباح السلم، فمال: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن{   
. لال ابن عطٌة: "معناه أن سلم أهل المدٌنة كان بسبب هذه اآلٌة، ثم هً تتناول جمٌع المداٌنات (ٕ)اآلٌة"

 .(ٖ)إجماعا"
وهذه اآلٌة الكرٌمة أطول آٌة فً كتاب هللا؛ وهً فً المعامبلت بٌن الخلك؛ وألصر آٌة فً كتاب هللا   

[، ألنها خمسة أحرؾ؛ وأجمع آٌة للحروؾ الهجابٌة كلها آٌتان فً المرآن ٕٔلوله تعالى: }ثُمَّ نََظَر{ ]المدثر : 
ٌُْكْم ِمنْ  [ اآلٌة؛ والثانٌة لوله ٗ٘ٔبَْعِد اْلؽَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا{ ]آل عمران:  فمط؛ إحداهما: لوله تعالى: } ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ

                                                           
 .ٓٙٔ/ٔ( أنظر: صفوة التفاسٌر: ٔ)
، وذكره ابن أبً حاتم فً 5ٔٔ - ٙٔٔ/ ٖ، والطبري فً "تفسٌره" 4ٖ/ ٖ، والشافعً فً "األم" ٘/ 2(رواه عبد الرزاق فً "المصنؾ" ٕ)

 .ٗ٘٘/ ٕ"تفسٌره" 
 .52ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
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ِ َوالَِّذٌَن َمعَهُ ...{ ]الفتح :  ٌد َرُسوُل َّللاَّ [ اآلٌة؛ فمد اشتملت كل واحدة منهما على جمٌع 4ٕتعالى: } }ُمَحمَّ
 .(ٔ)الحروؾ الهجابٌة

ٌْن"وري عن سعٌد بن المسٌب : "أنه بلؽه أن أحدث المرآ  .(ٕ)ن بالعرش آٌة الدَّ
 .(ٖ)[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله"2ٕٕلوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:

وسبك أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء   
الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان، لال  بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا

ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ فؤرعها سمعن، ٌعنً استمع لها،؛ فإنه 
 .(٘()ٗ)خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

 .(ٙ)تباٌعتم بدٌن" [، أي:" إذا2ٕٕلوله تعالى:} إَِذا تََداٌَْنتُْم{]البمرة:  
 .(5)لال الصابونً: "إِذا تعاملتم بدٌٍن مإجل"  
 :(2)[، تؤوٌبلن2ٕٕوفً لوله تعالى }تداٌنتم{]البمرة:  

 أحدهما : تجازٌتم .
 والثانً : تعاملتم .

لال الواحدي: " التداٌن: تفاعل، من الدٌن، ومعناه: داٌن بعضكم بعضا وتباٌعتم بدٌن، لال أهل اللؽة:   
مرض ؼٌر الدٌن؛ ألن المرض أن ٌمترض اإلنسان دراهم أو دنانٌر أو حبا وتمرا وما أشبه ذلن وال ٌجوز "ال

 .(ٓٔ()4)فٌه األجل، واألجل فً الدٌن جابز"
وٌمال من الدٌن: ادان: إذا باع سلعته بثمن إلى أجل، ودان بدٌن: إذا ألرض، ودان استمرض، وأنشد   
 :(ٔٔ)األحمر

 ندٌن وٌمضً هللا عنا ولد نرى          مصارع لوم ال ٌدٌنون ضٌعا 
 :(ٔ)، لال الشاعر(ٕٔ)فهذا على معنى ٌستمرض، وادان: إذا كثر علٌه الدٌن، وتدٌن واستدان: إذا أخذ الدٌن

                                                           
 .ٖٓٗ/ٖابن عثٌمٌن:( أنظر: تفسٌر ٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( أخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕ)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
، تحمٌك أسعد أحمد الطٌب، وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً نعٌم بن حماد ثنا عبد هللا 4ٙٔ/ٔ(أخرجه ابن أبً حاتم فً كتاب التفسٌر ٗ)

رجبلً أتى عبد هللا بن مسعود ... ، ونعٌم بن حماد لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا بن المبارن ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن 
، ولم ٌذكر ابن عدي ٕٙ٘ - ٕٔ٘/2كثٌراً، ولد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون بالً حدٌثه مستمٌماً، الكامل البن عدي 

لتهذٌب، وأبو عون، كما فً التهذٌب هو أبو عون الثمفً دمحم بن عبٌد هللا هذا األثر ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، ت. ا
األعور؛ وكبلهما ثمة، لكن معن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة السابعة، وأما أبو عون فإنه مات 

[ ، فٌبعد أن ٌكون لد أدرن ابن مسعود، فٌكون حدٌث ٕ٘/ٙ، 2ٕ٘/4هـ، ت. التهذٌب ]ٖٖهجرٌاً، وعبد هللا بن مسعود مات سنة  ٓٔٔسنة 
 معن وأبً عون عن ابن مسعود مرسبلً.

 .5ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٗ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٕٖ/ٔ( أنظر: اللسان:)أجل(:4)
 .2ٖٗ/ٗ( البسٌط: ٓٔ)
/ ٕ)مادة: دٌن(، "تاج العروس" )مادة: دٌن(، وببل نسبة فً "تهذٌب اللؽة"  2ٙٗٔ/ ٖ(البٌت للعجٌر السلولً، فً "لسان العرب" ٔٔ)

 . لال ابن بري: صوابه ضٌع بالخفض على الصفة لموم ولبله:4ٕٗ/ ٗ، ٌنظر: "المعجم المفصل فً شواهد اللؽة" 5ٖٔٔ
 درهما فوق المؽالٌن واخنعفعد صاحب اللحام سٌفا تبٌعه ... وزد 

 .2ٙٗٔ/ ٖ، "اللسان" 2ٔٔ، "المفردات" ص5ٖٔٔ/ ٕ(ٌنظر فً دٌن: "تهذٌب اللؽة" ٕٔ)
 وٌروى البٌت هكذا: 2/ ٕ، "البحر المحٌط" 2ٖٔٔ/ ٕمادة: )دٌن(، "تهذٌب اللؽة"  2ٙٗٔ/ ٖ(البٌت للممنع الكندي، ٌنظر "اللسان" ٔ)
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 ٌعٌرنً بالدٌن لومً وإنما         تدٌنت فً أشٌاء تكسبهم حمدا 
 .(ٔ)داخل تحت لوله: }إذا تداٌنتم بدٌن{"لال المفسرون: "كل حك مإجل فهو   
 لال ابن األنباري: "إنما ذكر الدٌن مع أن }تداٌنتم{ ٌدل علٌه؛ ألن التداٌن ٌكون بمعنٌٌن:  

 أحدهما: التداٌن بالمال.
واآلخر: التداٌن بمعنى: المجازاة، من لولهم: كما تدٌن تدان، والدٌن: الجزاء، فذكر هللا تعالى الدٌن 

 .(ٕ)د المعنٌٌن"لتلخٌص أح
 .(ٖ)[، أي: "إلى ولت معلوم ولتموه بٌنكم"2ٕٕلوله تعالى:}إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى{]البمرة:  
 .(ٗ)لال ابن عباس:"إلى أجل معلوم"  
لال ابن عطٌة:" ووصفه األجل بمسمى دلٌل على أن المجهلة ال تجوز، فكؤن اآلٌة رفضتها، وإذا لم   

 .(٘)تكن تسمٌة وحد فلٌس أجل"
لال الواحدي:" األجل فً اللؽة: الولت المضروب النمضاء األمد، وأجل اإلنسان هو الولت النمضاء   

عمره، وأجل الدٌن: محله، النمضاء التؤخٌر فٌه، وأصله من التؤخٌر، ٌمال: أجل الشًء ٌؤجل أجوال: إذا تؤخر، 
 .(ٙ)واآلجل: نمٌض العاجل"

والسلم ، وكل ما جاز ]فٌه[ السلم مسمى أجل بٌعه ، ٌصٌر لال الطبري:" ولد ٌدخل فً ذلن المرض   
دٌنا على بابع ما أسلم إلٌه فٌه، وٌحتمل بٌع الحاضر الجابز بٌعه من األمبلن باألثمان المإجلة. كل ذلن من 

 .(5)الدٌون المإجلة إلى أجل مسمى ، إذا كانت آجالها معلومة بحد مولوؾ علٌه"
 .(2)زلت فً السلم خاصةوروي عن ابن عباس أن اآلٌة ن  
 .(4)[، أي: " فاكتبوا الدٌن الذي تداٌنتموه إلى أجل مسمى"2ٕٕلوله تعالى:} فَاْكتُبُوهُ[]البمرة:  
لال أبن عباس:" فؤمر بالشهادة عند المداٌنة، لكٌبل ٌدخل فً ذلن جحود وال نسٌان، فمن لم ٌشهد على   

 .(ٓٔ)ذلن فمد عصى"
د منه تعالى لعباده بكتابة المعامبلت المإجلة لٌكون ذلن أحفظ وأوثك لال الصابونً:" وهذا إِرشا  

 .(ٔٔ)لممدارها ومٌماتها"
 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر: "أمر منه تعالى بالكتابة للتوثمة والحفظ"  
 .(ٔ)لال الواحدي:" الكتابة واإلشهاد اللذان ذكرا فً هذه اآلٌة للتداٌن، والمباٌعة"  

                                                                                                                                                                                             
 فً أشٌاء تكسبهم حمدا ٌعاتبنً فً الدٌن لومً وإنما ... دٌونً

 .52ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
، ولٌل: إنها جاءت للتوكٌد، كموله: }وال طابر ٌطٌر بجناحٌه{ ]األنعام: 2٘ٗ/ٗ، والبسبط للواحدي: 52ٖٔ/ ٕ(أنظر: "تفسٌر الثعلبً: ٕ)

 .ٔٙٗ/ ٕالمظفر السمعانً"  ص، و"تفسٌر أبً 4ٕٙ، و"المدخل لتفسٌر كتاب هللا": للحدادي 5ٔٔ/ ٖ[. و"تفسٌر الطبري" 2ٖ
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .٘٘٘/ٕ(:4ٕ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .52ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2٘ٗ/ٗ( البسٌط: ٙ)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: 5)
(، 4ٗ5ٕ، وابن أبً حاتم)٘ٗ-ٗٗ/ٙ(:صٕٖٔٙ(، و)ٕٖٓٙ(، و)4ٖٔٙ(، و)2ٖٔٙ(، و)5ٖٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)2)

 .ٗ٘٘/ٕ(:ص4ٗ2ٕو)
 .5ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: 4)
 .٘٘٘/ٕ(:ص4ٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .2٘ٗ/ٗ( البسٌط:ٔ)
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اكتتاب الكتاب بذلن على من هو علٌه ، هل هو واجب أو هو ندب، وفٌه واختلؾ أهل العلم فً   
 :(ٔ)لوالن

أحدهما : أنه ندب، ولالوا: كان اكتتاب الكتاب بالدٌن فرضا ، فنسخه لوله :}فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْلٌَُإّدِ 
، (ٙ)، وابن زٌد(٘)، وعطاء(ٗ)، وعامر(ٖ)، والشعبً(ٕ)الَِّذي اْإتُِمَن أََمانَتَهُ{. وهو لول أبً سعٌد الخدري

 .(4)، واألنباري(2)، وهو اختٌار الفراء(5)والحسن
، وسعٌد بن (ٗٔ)، وإبراهٌم(ٖٔ)، وكعب(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، وابن جرٌج(ٓٔ)والثانً : أنه فرض ، لاله الضحان

 .(ٙٔ)وروي عن جابر بن زٌد ومجاهد وعطاء، نحو ذلن، (٘ٔ)جبٌر
جمهور العلماء: األمر بالكتب ندب إلى حفظ األموال وإزالة الرٌب، وإذا كان لال ابن عطٌة: "ولال   

الؽرٌم تمٌا فما ٌضره الكتاب وإن كان ؼٌر ذلن فالكتب ثماؾ فً دٌنه وحاجة صاحب الحك، ولال بعضهم: إن 
عالى أشهدت فحزم، وإن ابتمنت ففً حل وسعة، وهذا هو المول الصحٌح، وال ٌترتب نسخ فً هذا ألن هللا ت

ندب إلى الكتب فٌما للمرء أن ٌهبه وٌتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحٌطة للناس، ثم علم تعالى أنه 
{ ]البمرة:  [ اآلٌة، فهذه وصٌة للذٌن علٌهم الدٌون، ولم ٌجزم تعالى 2ٖٕسٌمع االبتمان فمال إن ولع ذلن }فَْلٌَُإّدِ

وأما الطبري رحمه هللا فذهب إلى أن األمر بالكتب فرض واجب األمر نصا بؤن ال ٌكتب إذا ولع االبتمان، 
 .(2ٔ)، وظاهر لوله أنه ٌعتمد األوامر على الوجوب حتى ٌموم دلٌل على ؼٌر ذلن"(5ٔ)وطول فً االحتجاج

ٌْنَُكْم َكاتٌِب بِاْلعَْدِل{]البمرة:   جور [، "أي ولٌكتب لكم كاتب عادل مؤمون ال 2ٌٕٕلوله تعالى: }َوْلٌَْكتُب بَّ
 .(4ٔ)على أحد الطرفٌن"

 .(ٕٓ") لال مماتل:" أمر الكاتب أن ٌكتب بٌنهما بالعدل  
 .(ٔ)ولال سعٌد بن جبٌر ":}ولٌكتب بٌنكم{، بٌن البابع والمشتري"  

                                                           
 وما بعدها.  5ٗ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓ٘/ٙ(:ص5ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٓ٘/ٙ(:صٖٖٙٙ(، و)ٖٖ٘ٙ، و)4ٗ-2ٗ/ٙ(:صٖٖٓٙ(، و)4ٕٖٙو)(، 5ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)

 . نمله دون ذكر السند.ٙٙ٘/ٕ
 .ٓ٘-4ٗ/ٙ(:صٖٖٗٙ، و)2ٗ/ٙ(:ص2ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4ٗ/ٙ(:صٖٖٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .4ٗ/ٙ(:صٕٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٔٓ، وابن أبً حاتم:)4ٗ/ٙ(:صٖٖٖٙالطبري)(أنظر: تفسٌر 5)
 ، لال فٌه: "هذا األمر لٌس بفرٌضة، إنما هو أدب ورحمة من هللا، فإن كتب فحسن، وإن لم ٌكتب فبل بؤس2ٖٔ/ٔ( أنظر: معانً المران: 2)
ن األمر لو كان حتما لم ٌكن المسلمون لٌمدموا ، لال فٌه:" وهو اختٌارنا؛ التفاق أكثر العلماء علٌه، وأل2ٙٗ/ٗ( أنظر:البسٌط للواحدي:4)

 ٌمول: "بعثت بالحنفٌة السمحة". -ملسو هيلع هللا ىلص  -على خبلؾ نص المرآن فً أسوالهم، ولكان فٌه أعظم التشدٌد على الناس والتؽلٌظ، والنبً 
 : وسنده حسن.4ٓٔ. لال السخاوي فً "المماصد الحسنة" صٕٙٙ/ ٘والحدٌث: رواه أحمد 

. نمل عنه ذلن ٙٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:٘٘٘/ٕ(:ص4ٕٕ٘، وابن ابً حاتم)5ٗ/ٙ(:صٕٕٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 ذكر السند.

 .5ٗ/ٙ(:صٖٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘٘٘/ٕ(:ص4ٖٕ٘، وابن أبً حاتم)2ٗ-5ٗ/ٙ(:صٕٖ٘ٙ(، و)ٕٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٗ/ٙ(:صٕٖٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٖٔ/ ٙ(المؽنً ٗٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 . نمل عنهم ذلن دون ذكر السند.ٙٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتمٙٔ)
 وما بعدها. ٙٗ/ٙ( أنظر: تفسٌره: 5ٔ)
 .54ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4ٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4ٕ٘٘حاتم)( أخرجه: تفسٌر ابنؤبً ٕٓ)
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لال ابن كثٌر:" أي : بالمسط والحك ، وال ٌَُجْر فً كتابته على أحد ، وال ٌكتب إال ما اتفموا علٌه من   
 .(ٕ)صان"ؼٌر زٌادة وال نم

 .(ٖ)ولوله } بِاْلعَْدِل {، أي "باالستمامة، وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابك الشرع"  
 .(ٗ)روي "عن السدي، فً لوله: }بالعدل{، ٌمول: بالحك"

 .(٘)لال لتادة:" اتمى هللا كاتب فً كتابه ، فبل ٌدعن منه حما ، وال ٌزٌدن فٌه باطبل"  
}كاتب بالعدل{، ٌعنً: ٌعدل بٌنهما فً كتابه ال ٌزد على المطلوب، وال ٌنمص ولال سعٌد بن جبٌر:"   

 .(ٙ)من حك الطالب"
لال الشوكانً:" أي ٌكتب بالسوٌة ال ٌزٌد وال ٌنمص وال ٌمٌل إلى أحد الجانبٌن وهو أمر للمتداٌنٌن   

اآلخر بل ٌتحرى الحك بٌنهم باختٌار كاتب متصؾ بهذه الصفة ال ٌكون فً للبه وال للمه هوادة ألحدهما على 
 .(5)والمعدلة فٌهم"

[، "أي وال ٌمتنع أحد من الكتابة 2ٕٕلوله تعالى: }َوالَ ٌَؤَْب َكاتٌِب أَْن ٌَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ هللا{]البمرة:  
 .(2)بالعدل كما علّمه هللا"

 . (4)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ال ٌمتنع كاتب الكتابة إذا طلب منه ذلن"  
ُ{]البمرة:ل   [، " أي: على الطرٌمة التً علمه هللا من الكتابة أو كما علمه 2ٕٕوله تعالى:}َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

 .(ٓٔ)هللا بموله }بالعدل{"
، وروي نحوه عن سعٌد بن (ٔٔ)لال الضحان:" وال ٌؤب كاتب أن ٌكتب كما علمه هللا كما أمره هللا"  

 .(ٕٔ)جبٌر
متنع من ٌعرؾ الكتابة إذا ُسبِل أن ٌكتَب للناس ، وال ضرورة علٌه فً ذلن لال ابن كثٌر:" أي : وال ٌ  

، فكما علمه هللا ما لم ٌكن ٌعلم ، فَْلٌتصدق على ؼٌره ممن ال ٌحسن الكتابة ولٌكتب ، كما جاء فً الحدٌث : 
ْعلَمه أْلِجَم ٌوم ، وفً الحدٌث اآلخر: "من كتم علًما ٌَ (ٖٔ)"إن من الصدلة أن تعٌن صانعًا أو تصنع ألْخَرق"

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)المٌامة بلجام من نار"
 :(ٙٔ)[، تحتمل وجهٌن2ٕٕو)الكاؾ( فً لوله تعالى:} َكَما{]البمرة:  

أحدهما: أن تكون للتشبٌه؛ فالمعنى حٌنبذ: أن ٌكتب كتابة حسب علمه بحٌث تكون مستوفٌة لما ٌنبؽً أن 
 تكون علٌه.

                                                                                                                                                                                             
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4ٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4٘2ٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٓ٘/ٙ(:ص2ٖٖٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4٘5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٓٓ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
 .ٖٓٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4٘4ٕ، و)5٘٘/ٕ(:ص4ٕٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5٘٘/ٕ(:ص4ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 ( من حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه.2ٕٔ٘(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٖٔ)
 حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.( من ٖٗٓ/ٕ(رواه أحمد فً المسند )ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘ٔ)
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)



ٗ٘ٔ 

 

 فالمعنى: أنه لما علمه هللا فلٌشكر نعمته علٌه، وال ٌمتنع من الكتابة.والثانً: أن تكون الكاؾ للتعلٌل؛ 
 :(ٔ)ولد اختلؾ أهل العلم فً وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلن، وذكروا وجوها  

 .(٘)، والربٌع(ٗ)وعامر، (ٖ)، وعطاء(ٕ)أحدها : أنه فرض على الكفاٌة كالجهاد ، لاله مجاهد
 .(4)، ومماتل(2)، وعطاء(5)، والشعبً(ٙ)ه فً حال فراؼه ، لاله السديوالثانً : أنه واجب علٌ

 .(ٓٔ)والثالث : أنه ندب ، لاله مجاهد
 ، (ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)والرابع : أن ذلن منسوخ بموله تعالى :}َوالَ ٌَُضارَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهٌٌد{، لاله الضحان

باكتتاب الكتب فً ذلن ، وأن تمدمه إلى الكاتب لال الطبري: " وال داللة تدل على أن أمره جل ثناإه   
أن ال ٌؤبى كتابة ذلن ، ندب وإرشاد ، فذلن فرض علٌهم ال ٌسعهم تضٌٌعه، ومن ضٌعه منهم كان حرجا 

 .(ٖٔ)بتضٌٌعه"
ولال ابن عطٌة: وأما إذا أمكن الكتاب فلٌس ٌجب الكتب على معٌن، وال وجوب الندب، بل له   

، وأما إذا عدم الكاتب فٌتوجه وجوب الندب حٌنبذ على الحاضر، وأما الكتب فً االمتناع إال إن استؤجره
ٌَْر ]الحج:   .(ٗٔ)[ وهو من باب عون الضابع"55الجملة فندب كموله تعالى: َواْفعَلُوا اْلَخ

ولال الرازي: "نرى جمهور المسلمٌن فً جمٌع دٌار اإلسبلم ٌبٌعون باألثمان المإجلة من ؼٌر كتابة   
هاد، وذلن إجماع على عدم وجوبهما، وألن فً إٌجابهما أعظم التشدٌد على المسلمٌن،والنبً صلى هللا وال إش

 .(ٙٔ)"(٘ٔ)«بعثت بالحنٌفٌة السهلة السمحة»علٌه وسلم ٌمول: 
 .(5ٔ)[، " أي: تلن الكتابة المعلمة"2ٕٕلوله تعالى:} فَْلٌَْكتُْب{]البمرة:  

 .(2ٔ)بابها تؤكٌدا لها"لال الماسمً: "أمر بها بعد النهً عن إ
{]البمرة:   ٌِْه اْلَحكُّ [، " أي : ولٌملل المدٌن على الكاتب ما فً ذمته من 2ٕٕلوله تعالى:}َوْلٌُْمِلِل الَِّذي َعلَ
 .(4ٔ)الدٌن"
  .(ٔ)أي : ولٌملل المدٌن على الكاتب ما فً ذمته من الدٌن" لال ابن كثٌر:"  

                                                           
 وما بعدها. ٔ٘/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص4ٕٙٓ، وابن أبً حاتم)ٕ٘/ٙ(:صٖٔٗٙ(، و)ٖٔٗٙ(، و)4ٖٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘/ٙ(:صٖٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖ٘/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ذكره دون سند.ٙ٘٘/ٕ، وانظر تفسٌره: 5٘٘/ٕ(:ص4ٕٙ٘( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:)٘)
 .5٘٘/ٕ(:ص4ٕٕٙ، وابن أبً حاتم)ٖ٘/ٙ(:صٖ٘ٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٖٙ٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 5)
 سند.. ذكره دون ٙ٘٘/ٕ( أنظر: تفسر ابن ابً حاتم:2)
 .5٘٘/ٕ(:ص4ٕٙٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)4)
 .ٖ٘٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٕ٘/ٙ(:صٖٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘/ٙ(:صٖٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗ٘ٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .54ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 : وسنده حسن.4ٓٔنة" ص. لال السخاوي فً "المماصد الحسٕٙٙ/ ٘(رواه أحمد ٘ٔ)
 .5/4ٕ( مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 4ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)



ٕٗ٘ 

 

لؽتان، لال الفراء: أمللت: لؽة الحجاز وبنً أسد، وأملٌت: لؽة بنً تمٌم لال الواحدي:" اإلمبلل واإلمبلء: 
ٌِْه{ ]الفرلان:  ًَ تُْملَى َعلَ  [ .٘ولٌس، نزل المرآن باللؽتٌن، لال هللا تعالى فً اللؽة الثانٌة: }فَِه

 .(ٔ)ا علٌه"ومعنى اآلٌة: أن الذي علٌه الدٌن ٌملً، ألنه المشهود علٌه، فٌمر على نفسه بلسانه لٌعلم م  
لال أبو حٌان: أي : فلٌكتب الكاتب ، ولٌملل من وجب علٌه الحك ، ألنه هو المشهود علٌه بؤن الدٌن   

 .(ٕ)فً ذّمته ، والمستوثك منه بالكتابة"
لال الماسمً: "أي: ولٌكن المملً على الكاتب، المدٌن وهو الذي علٌه الحك، ألنه الممر المشهود   
 .(ٖ)علٌه"

بن جبٌر:"ولٌملل الذي علٌه الحك ٌعنً المطلوب. ٌمول لٌمل ما علٌه من الحك، على  لال سعٌد  
 ، نحو ذلن.(ٙ)، ومماتل(٘). وروي عن الضحان(ٗ)الكاتب، من حك المطلوب"

لال البؽوي:" ٌعنً : المطلوب ٌمر على نفسه بلسانه لٌعلم ما علٌه، واإلمبلل واإلمبلء لؽتان   
ٌِْه بُْكَرةً فصٌحتان معناهما واحد ، ج ًَ تُْملَى َعلَ اء بهما المرآن ، فاإلمبلل هاهنا ، واإلمبلء لوله تعالى: }فَِه

 .(5)[ "َ٘وأَِصٌبًل{ ]الفرلان : 
وروي عن الشافعً، فً لوله: }ولٌملل الذي علٌه الحك{، إنما معناه: أن ٌمر، لط، بالحك، لٌس معناه أن 

 .(2)ٌملً"
   َ َِّك َّللاَّ َ َربَّهُ"2ٕٕ َربَّهُ{]البمرة:لوله تعالى:} َوْلٌَت  .(4)[، أي: "ولٌخش المملً، َّللاَّ
 .(ٓٔ)لال البؽوي:" ٌعنً الممل"  
 .(ٔٔ)لال أبو حٌان:أي" فٌما ٌملٌه وٌمربه"  
 .(ٕٔ)لال الماسمً:" جمع ما بٌن االسم الجلٌل والنعت الجمٌل، للمبالؽة فً التحذٌر"  
ٌتمً هللا شاهد فً شهادته، ال ٌنتمص منها حما، وال ٌزٌد فٌها وروي "عن لتادة:}ولٌتك هللا ربه{،   

 .(ٖٔ)باطبل، )اتما( هللا كاتب، فً )كتابته( ال ٌدعن منه حما، وال ٌزٌدن فٌه باطبل"
ٌْبًا {]البمرة:    .(ٗٔ)[، أي" وال ٌنمص من الحك الذي علٌه شٌبا"2ٕٕلوله تعالى:}َوال ٌَْبَخْس ِمْنهُ َش
 .(٘ٔ): ال ٌكتم منه شٌبًا" لال ابن كثٌر:" أي  
 .(ٙٔ)لال الواحدي:" أمَر مْن علٌه الحك أن ٌمر بمبلػ المال الذي علٌه وال ٌنمص شٌبا"  
ٌْباً مما علٌه من الدٌن"    .(ٔ)لال الماسمً:" أي ال ٌنمص َش

                                                           
 .ٖٓٗ/ٔ(تفسٌر الوسٌط:ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .5٘٘/ٕ(:ص4ٕٙٙحاتم)( أخرجه ابن أبً ٗ)
 . ذكره دون سند.5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
 . ذكره دون سند.2٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٙ)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .5٘٘/ٕ(:ص4ٙ5ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 4)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .2٘٘/ٕ(:ص4ٙ4ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .4ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( الوسٌط:ٙٔ)



ٖٗ٘ 

 

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ). وروي نحوه عن الحسن(ٕ)لال الربٌع: " ال ٌظلم منه شٌبًا"  
، (ٙ)، وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(٘)ال ٌنمص من حّك هذا الرجل شٌبًا إذا أملى" ولال ابن زٌد:"  
 . (2)والضحان (5)ومماتل
 .(4)لال ابن عطٌة:" والبخس: النمص بنوع من المخادعة والمدافعة"  
ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً{]البمرة:   نالص العمل  [، " أي إِن كان المدٌن2ٕٕلوله تعالى:}فَإِن َكاَن الَِّذي َعلَ
 .(ٓٔ)مبذراً"
 .(ٔٔ)روي "عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: }فإن كان الذي علٌه الحك{، ٌعنً: المطلوب"  
ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً{]البمرة:    : (ٕٔ)[، فٌه أربعة تؤوٌبلت2ٕٕولوله تعالى:}فَإِن َكاَن الَِّذي َعلَ

، وروي عن ابن (ٖٔ)ب ، وهو لول مجاهدأحدها : أنه الجاهل بالصواب فٌما علٌه أن ٌملّه على الكات
 .(ٗٔ)عباس وسعٌد بن جبٌر نحو ذلن

 .(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)والثانً : أنه الطفل الصؽٌر. لاله السدي
 ، الُمْفِسد فً دٌنه ، وهو معنى لول الشافعً . (5ٔ)والثالث : أنه المبذر لماله

 فً تثمٌره .والرابع : الذي ٌجهل لدر المال ، وال ٌمتنع من تبذٌره وال ٌرؼب 
لال الطبري: " السفٌه فً هذا الموضع : الجاهل باإلمبلء وموضع صواب ذلن من خطبه " ، لما لد   

بٌنا لبل من أن معنى " السفه " فً كبلم العرب : الجهُل، ولد ٌدخل فً لوله : " فإن كان الذي علٌه الحك 
، وذكر وأنثى. ؼٌر أن الذي هو أولى  سفًٌها " ، كل جاهل بصواب ما ٌُمّل من خطبه ، من صؽٌر وكبٌر

بظاهر اآلٌة أن ٌكون مراًدا بها : كلُّ جاهل بموضع خطؤ ما ٌمّل وصوابه : من بالؽً الرجال الذٌن ال ٌُولىَّ 
 .(2ٔ)علٌهم والنساء"

ولال ابن عطٌة:" والسفٌه: المهلهل الرأي فً المال الذي ال ٌحسن األخذ لنفسه وال اإلعطاء منها، مشبه 
 :(4ٔ)لثوب السفٌه وهو الخفٌؾ النسج، والسفه الخفة، ومنه لول الشاعر وهو ذو الرمةبا

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤ،ٌل:ٔ)
 . ذكره دون سند.2٘٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٙ٘/ٙ(:صٖٙٗٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2٘٘/ٕ(:ص45ٕٔابً حاتم)( أنظر: تفسٌر ابن ٖ)
 .2٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٙ٘/ٙ(:ص5ٖٗٙ(أخرجه الطبري)٘)
 .2٘٘/ٕ(:ص45ٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 . ذكره دون سند.2٘٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٔ/ٔ(:ص2ٗ( أخرجه ابن المنذر فً تفسٌره)5)
 كره دون سند.. ذ2٘٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .2ٖٓ/ٔ( المحرر الوجً: 4)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2٘٘/ٕ(:ص45ٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .4٘٘/ٕ(:ص45ٖٕ، وابن ابً حاتم)5٘/ٙ(:ص2ٖٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 . ذكر ذلن دون سند.4٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔ)
 .5ٕ/ٔ(:ص2٘. وابن المنذر)4٘٘/ٕ(: 45ٕٗ، وابن ابً حاتم)5٘/ٙ(:ص4ٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5٘/ٙ(:صٖٓ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( لاله ابن كثٌر: 5ٔ)
 .2٘/ٙ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
؛ والمماصد النحوٌة 5ٖٕ/ ٔب ؛ والمحتس٘ٙ؛ ٕ٘/ ٔ؛ والكتاب 2٘/ ٔ؛ وشرح أبٌات سٌبوٌه ٕٕ٘/ ٗ؛ وخزانة األدب 5٘ٔ(دٌوانه:4ٔ)

"عرد"،  22ٕ/ ٖ؛ ولسان العرب 2ٖ2؛ وشرح عمدة الحافظ ص5ٔٗ/ ٕ؛ والخصابص 4ٖٕ/ ٘؛ وببل نسبة فً األشباه والنظابر 5ٖٙ/ ٖ



ٗ٘ٗ 

 

 مشٌن كما اهتّزت رماح تسفّهت       أعالٌها مّر الّرٌاح النّواسم
 .(ٔ)وهذه الصفة فً الشرٌعة ال تخلو من حجر أب أو وصً، وذلن هو ولٌه"  
 .(ٕ)أو كان صبٌاً أو شٌخاً هرماً" [، ٌعنً:"2ٕٕلوله تعالى:}أَْو َضِعٌفاً{]البمرة:  
 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: عاجزا أو أخرسا، أو رجبل به حمك"  
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" والضعٌؾ هو المدخول فً عمله النالص الفطرة"  
 .(٘)أي : صؽًٌرا أو مجنونًا" لال ابن كثٌر:"  
 : (ٙ)[، وجوها2ٕٕالبمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}أَْو َضِعٌفاً{]  

 . (4)، والشعبً(2)، والسدي(5)أحدها : أنه األحمك ، لاله مجاهد
ٍ أو ُخْرٍس ، لاله الطبري ًّ  . (ٓٔ)والثانً : أنه العاجز عن اإِلمبلء إما بِع

 .(ٔٔ)الثالث: أنه الشٌخ الكبٌر
 .(ٕٔ)الرابع: أنه الضعٌؾ العمل لعته أو جنون

 .(ٖٔ)ٌحجر. لاله الشافعًالخامس: أنه الذي ٌستحك أن 
لال ابن عطٌة :" والؽابب عن موضع اإلشهاد، إما لمرض أو لؽٌر ذلن من العذر، و}َوِلٌُّهُ{: وكٌله،   

وأما األخرس فٌسوغ أن ٌكون من الضعفاء، واألولى أنه ممن ال ٌستطٌع، فهذه أصناؾ تتمٌز، ونجد من 
شخص واحد، وربما اجتمعت كلها فً شخص، وهذا ٌنفرد بواحد واحد منها، ولد ٌجتمع منها اثنان فً 

الترتٌب ٌنتزع من لول مالن وؼٌره من العلماء الحذاق، ولال بعض الناس: السفٌه الصبً الصؽٌر، وهذا 
 .(ٗٔ)خطؤ، ولال لوم الضعٌؾ هو الكبٌر األحمك، وهذا لول حسن

ٍ أو خرٍس أو  [،"2ٕٕلوله تعالى:}أَْو الَ ٌَْستَِطٌُع أَن ٌُِملَّ ُهَو{]البمرة:   ًّ أي: ال ٌستطٌع اإِلمبلء بنفسه لع
 .(٘ٔ)ُعْجمة"

. وروي عن الضحان نحو (ٙٔ)روي" عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: أو ال ٌستطٌع ٌعنً: ال ٌحسن"
 .(5ٔ)ذلن

 .(ٔ)وري عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله }أن ٌمل هو{، لال: "أن ٌمل ما علٌه"
                                                                                                                                                                                             

وتسفهت الرٌح الشًء: حركته. النواسم: الرٌاح الضعٌفة  .45ٔ/ ٗ"سفه"؛ والممتضب  44ٗ/ ٖٔ"لبل"،  ٖٙ٘/ ٔٔ"صدر"،  ٙٗٗ/ ٗ
 .المعنى: ٌصؾ الشاعر اهتزاز النساء حٌن ٌمشٌن بالرماح التً تستخفها الرٌاح فتزعزعها .الهبوب

 .2ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .4٘٘/ٕ(:ص45ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٖٓ/ٔ( المحر الوجٌز: ٗ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 ، ذكره دون سند.ٓ٘٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2٘/ٙ(:صٖ٘٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 ، ذكره دون سند.ٓ٘٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٕ/ٔ(:ص2٘، وابن المنذر)2٘/ٙ(:صٖٗ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙ٘/ٔن: النكت والعٌون: ( نمبل ع4)
 .2٘/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .4ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .4ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .4٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .4٘٘/ٕ(:ص45ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 . ذكره دون سند.4٘٘/ٕابن ابً حاتم ( أنظر: تفسٌر5ٔ)



ٗ٘٘ 

 

 .(ٕ)بموضع صواب ذلن من خطبه"لال ابن كثٌر: "إما لعً أو جهل 
 :(ٖ)[،  ثبلثة تؤوٌبلت2ٕٕولد ذكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}أَْو الَ ٌَْستَِطٌُع أَن ٌُِملَّ ُهَو{]البمرة:  

ًّ األخرس، لاله ابن عباس  . (ٗ)أحدها : أنه العٌ
 والثانً : أنه الممنوع عن اإِلمبلء إما بحبس أو عٌبة، أو جهل بما له وعلٌه.

 لث : أنه المجنون .والثا
[أي: "فلٌملل لٌِّمه أو وكٌله بالعدل من ؼٌر نمٍص أو 2ٕٕلوله تعالى:} فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل{]البمرة:  
 .(٘)زٌادة"
لال الزمخشري:" الذي ٌلً أمره من وصّى إن كان سفٌها أو صبٌا ، أو وكٌل إن كان ؼٌر مستطٌع ،   

دله. ولوله تعالى }أَْن ٌُِملَّ ُهَو{، فٌه أنه ؼٌر مستطٌع ولكن بؽٌره ، وهو الذي أو ترجمان ٌمل عنه وهو ٌص
 .(ٙ)ٌترجم عنه"

. وروي عن الضحان بن (5)روي "عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }فلٌملل{: ولً الحك حمه بالعدل"  
 .(2)مزاحم، نحو ذلن

 .(4)ولوله تعالى}بِاْلعَْدِل{ـ معناه "بالحك ولصد الصواب"  
 .(ٓٔ)باإلدؼام"« ولٌمل»لال السمٌن:" ولرىء هنا شاذا:   
 :(ٔٔ)[، أربعة ألوال2ٕٕوذكر أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى} َوِلٌُّهُ{]البمرة:  

 .(ٕٔ)أحدها: ولً الٌتٌم. لاله الحسن
 .(ٗٔ)، والفراء(ٖٔ)والثانً: طالب الحك. لاله مماتل بن حٌان

 ، (٘ٔ)ٌزداد شٌبا. لاله سعٌد بن جبٌروالثالث: ٌعنً: الطالب، وال 
 (5ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ)والرابع: ولً المطللوب)السفٌه أو الضعٌؾ(، لاله أبو عبٌد

 : (2ٔ)[، تؤوٌبلن2ٕٕوفً تفسٌر لوله تعالى:} فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل{]البمرة:  
ًّ َمْن علٌه الحك ، وهو لول الضحان  .(ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕٓ)، وابن زٌد (4ٔ)أحدهما : ول

                                                                                                                                                                                             
 .4٘٘/ٕ(:ص455ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .4ٖٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 5ٖ٘-ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٙ٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٙ)
 .4٘٘/ٕ(:ص452ٕحاتم)( أخرجه ابن أبً 5)
 . ذكره دون سند.4٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:2)
 .2ٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( الدر المصون:ٓٔ)
 . ٓٙ٘-4٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتمٔٔ)
 .5ٖ/ٔ(:ص4ٓ، وابن المنذر)4٘٘/ٕ(:ص454ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٕ/ٔ(:22، وابن المنذر)ٓٙ٘/ٕ:ص(42ٕٓ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5ٖ/ٔ(:24( أنظر: تفسٌر ابن المنذر)ٗٔ)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص42ٕٔ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .5ٖ/ٔ(:24( أنظر: تفسٌر ابن المنذر)ٙٔ)
 .5ٖ/ٔ(:ص4ٔ( أنظر: تفسٌر ابن المنذر)5ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 2ٔ)
 .ٓٙ/ٙ(:صٖٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .ٓٙ/ٙ(:صٖٙ٘ٙأنظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
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ًّ الحك ، وهو صاحبه ، لاله ابن عباس  .(ٗ)، واختاره الطبري(ٖ)، والربٌع(ٕ)والثانً : ول
وضعّؾ ابن عطٌة المول الثانً، لاببل: " وهذا عندي شًء ال ٌصح عن ابن عباس، وكٌؾ تشهد على 

هذا شًء لٌس فً الشرٌعة، والمول ضعٌؾ البٌنة على شًء وتدخل ماال فً ذمة السفٌه بإمبلء الذي له الدٌن؟ 
إال أن ٌرٌد لابله أن الذي ال ٌستطٌع أَْن ٌُِملَّ بمرضه إذا كان عاجزا عن اإلمبلء فلٌمل صاحب الحك بالعدل 
وٌسمع الذي عجز، فإذا كمل اإلمبلء ألر به، وهذا معنى لم تعن اآلٌة إلٌه، وال ٌصح هذا إال فٌمن ال ٌستطٌع 

 .(٘)أن ٌمل بمرض"
ٌِْن ِمْن ِرَجاِلُكْم {]البمرة:   [، أي: "واستشهدوا على حمولكم 2ٕٕلوله تعالى:} َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد

 .(ٙ)شاهدٌن"
 .(5)لال الصابونً:" أي اطلبوا مع الكتابة أن ٌشهد لكم شاهدان من المسلمٌن زٌادة فً التوثٌمة"  
 .(2)التوثمة"لال ابن كثٌر:" أْمٌر باإلشهاد مع الكتابة لزٌادة   
لال الزمخشري:} ِمْن ِرَجاِلُكْم {، أي:" من رجال المإمنٌن. والحرٌة والبلوغ شرط مع اإلسبلم عند   

 .(4)عامة العلماء"
. وروي عن الربٌع بن (ٓٔ)روي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }واستشهدوا{، ٌعنً: على حمكم"  

 .(ٔٔ)أنس، نحو ذلن
 .(ٕٔ)النمد، أشهد ولم ٌكتب، وإذا باع بالنسٌبة، كتب وأشهد"ولال مجاهد:" إذا باع ب  
ٌِْن داللة على من لد شهد    لال ابن عطٌة:" االستشهاد: طلب الشهادة وعبر ببناء مبالؽة فً َشِهٌَد

 .(ٖٔ)وتكرر ذلن منه كؤنها إشارة إلى العدالة"
َجالِ     : (ٗٔ)[، وجوها2ُٕٕكْم{]البمرة:وذكروا فً لوله تعالى:}َواْستَْشِهُدواْ َشِهٌَدٌِن ِمن ّرِ

 .(٘ٔ)أحدها : من أهل دٌنكم
 .(ٙٔ)والثانً : من أحراركم ، لاله مجاهد 

 .(5ٔ)والثالث: من أهل دٌنكم أحرار. لاله سعٌد بن جبٌر
 .(2ٔ)والرابع: ذوي عدل من رجالكم. لاله الضحان

                                                                                                                                                                                             
 .5ٕ/ٔ(:ص25( أنظر: تفسٌر ابن المنذر)ٔ)
 .2ٖٓ/ٔ، ونمله ابن عطبة فً المحرر الوجٌز: 4٘/ٙ(:صٕٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ، ونمله ابن عطبة فً المحرر الوجٌز: 4٘/ٙ(:صٖٔ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .4٘/ٙ( أنظر: تفسٌره: ٗ)
 .2ٖٓ/ٔر الوجٌز: ( المحر٘)
 .ٓٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ: 4)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص42ٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 . ذكره دون سند.ٓٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٕ(ص:ٓٙ٘/ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص42ٕٗ، وابن ابً حاتم)ٔٙ-ٓٙ/ٙ(ص:2ٖ٘ٙ(، و)5ٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕ(:ص42ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص42ٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
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ٌِْن فََرُجٌل    [،  ٌعنً :فإن لم تكن البٌنة برجلٌن ، 2َٕٕواْمَرأَتَاِن{]البمرة: ولوله تعالى:}فَإِن لَّْم ٌَُكونَا َرُجلَ
 .(ٔ)فبرجل وامرأتٌن"

 .(ٕ)لال الصابونً:" أي فإن لم ٌكن الشاهدان رجلٌن، فلٌشهد رجٌل وامرأتان"  
 .(ٖ)لال الربٌع:" }فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان{، وذلن فً الدٌن"

أبً مالن: "وال ٌجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلٌن، فً الحموق،  وروي عن ٌزٌد بن عبد الرحمن بن
وال تجوز شهادتهن إال معهن رجل. وال ٌجوز شهادة رجل وامرأة، ألن هللا تعالى لال واستشهدوا شهٌدٌن من 

 .(ٗ)رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"
لجمهور، فإن لم ٌكن المستشهد رجلٌن، أي إن أؼفل ذلن صاحب لال ابن عطٌة:" والمعنى فً لول ا  

الحك أو لصده لعذر ما، ولال لوم: بل المعنى فإن لم ٌوجد رجبلن، وال ٌجوز استشهاد المرأتٌن إال مع عدم 
 .(٘)الرجال، وهذا لول ضعٌؾ، ولفظ اآلٌة ال ٌعطٌه بل الظاهر منه لول الجمهور"

لمرأتان ممام الرجل لنمصان عمل المرأة ، كما لال مسلم فً صحٌحه.." لال ابن كثٌر: وإنما ألٌمت ا  
"ٌا معشر النساء ، تصدلن وأكثرن االستؽفار ، فإنً رأٌتُكن أكثر أهل النار" ، فمالت امرأة منهن َجْزلة : وما 

ُت من نالصات عمل ودٌن أكثر أهل النار ؟ لال : "تُْكثْرَن اللعن ، وتكفُْرَن العشٌر ، ما رأٌ -ٌا رسول هللا  -لنا 
أؼلب لذي لُب منكن". لالت : ٌا رسول هللا ، ما نمصان العمل والدٌن ؟ لال : "أما نمصان عملها فشهادة 
امرأتٌن تَْعدل شهادة رجل ، فهذا نمصان العمل ، وتمكث اللٌالً ال تصلً ، وتفطر فً رمضان ، فهذا نمصان 

 .(5)"(ٙ)الدٌن"
 [،  مرتفع بؤحد ثبلثة أشٌاء:2َٕٕواْمَرأَتاِن{]البمرة:ولوله تعالى: }فََرُجٌل   

 أحدها: أن تمدر: فلٌستشهد رجل وامرأتان.
والثانً: فلٌكن رجل وامرأتان. وٌصح أن تكون ٌَُكونا هذه التامة والنالصة، ولكن التامة أشبه، ألنه ٌمل 

 اإلضمار.
 والثالث: وإما فرجل وامرأتان ٌشهدون.

وعلى كل وجه فالممدر هو العامل فً لوله: أَْن تَِضلَّ إِْحداُهما وروى حمٌد بن عبد الرحمن عن بعض  
 .(2)بهمز األلؾ ساكنة« وامرأتان»أهل مكة أنهم لرإوا 

ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَدآِء{]البمرة:   [، أي: " من العدول المرتَضى دٌنُهم 2ٕٕلوله تعالى:} ِممَّ
 .(4)وصبلحهم"

 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" ممن تعرفون عدالتهم"  
 .(ٔٔ)لال الصابونً:" ممن ٌُوثك بدٌنهم وعدالتهم"  
ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَدآِء{]البمرة:    : (ٔ)[، فٌه وجهان2ٕٕولوله تعالى:} ِممَّ

                                                           
 . ٖٙ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص425ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص422ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 (.2ٓ(صحٌح مسلم برلم )ٙ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: 4)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
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، وابن (٘)، وإبراهٌم(ٗ)، ومماتل(ٖ)والضحان (ٕ)أحدهما : أنهم األحرار المسلمون العدول ، لاله الربٌع
 .(5)، وهو لول الجمهور(ٙ)عباس

، وأحمد بن (4)، وإسحاق بن راهوٌه(2)والثانً : أنهم عدول المسلمٌن وإن كانوا عبٌدا، وهو لول شرٌح
 .(ٕٔ)، وأبً ثور(ٔٔ)، وعثمان البتًّ(ٓٔ)حنبل

وأما العبٌد فاللفظ لال ابن عطٌة: "ولوله تعالى: }ِمْن ِرجاِلُكْم{، نص فً رفض الكفار والصبٌان والنساء، 
 .(ٖٔ)ٌتناولهم"

ْن تَْرَضْوَن{، مخاطبة للحكام"   .لال ابن عطٌة: "وهذا ؼٌر نبٌل، (ٗٔ)لال ابن بكٌر وؼٌره: "لوله }ِممَّ
إنما الخطاب لجمٌع الناس، لكن المتلبس بهذه المضٌة إنما هم الحكام، وهذا كثٌر فً كتاب هللا ٌعم الخطاب فٌما 

ْن تَْرَضْوَن دلٌل على أن فً الشهود من ال ٌرضى، فٌجًء من ذلن أن الناس ٌتلبس به البعض، وفً ل وله: ِممَّ
 .(٘ٔ)لٌسوا بمحمولٌن على العدالة حتى تثبت لهم"

َر إِْحَداُهَما األُْخَرى{]البمرة:   [، "أي: تنسى إحدى المرأتٌن 2ٕٕلوله تعالى: }أْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتَُذّكِ
 .(ٙٔ)ألخرى، وهذا علةٌ لوجوب االثنٌن لنمص الضبط فٌهن"الشهادة فتذّكرها ا

 .(5ٔ)لال الزمخشري:" أن ال تهتدى إحداهما للشهادة بؤن تنساها، من ضل الطرٌك إذا لم ٌهتد له"  
 .(2ٔ)لال سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}فتذكر إحداهما األخرى{، ٌعنً: تذكرها التً حفظت شهادتها"  
ٌب عن حفظها، أو ٌؽٌب حفظها عنها، ٌعنً إحدى المرأتٌن، فتمول لها: هل لال الواحدي:" أي تؽ  

تذكرٌن ٌوم شهدنا فً موضع كذا، وبحضرتنا فبلن أو فبلنة؟ حتى تذكر الشهادة، والتمدٌر: فتذكر إحداهما 
 .(4ٔ)األخرى الشهادة التً احتملتاها"

الحوادث، لدم فً هذه العبارة ذكر لال ابن عطٌة:" ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب   
سبب األمر الممصود أن ٌخبر به، وفً ذلن سبك النفوس إلى اإلعبلم بمرادها، وهذا من أنواع أبرع 
الفصاحة، إذ لو لال رجل لن: أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها الحابط، لمال السامع: ولم تدعم حابطا لابما؟ 

 .(ٕٓ)فً كبلمهم تمدٌم السبب أخصر من هذه المحاورة"فٌجب ذكر السبب فٌمال: إذا مال. فجاء 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص425ٕ، وانب أبً حاتم)ٕٙ/ٙ(:ص4ٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص42ٕٙ، ونحوه انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٙ/ٙ(:صٖٓٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص44ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 . ٔٙ٘/ٕ(:ص44ٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص424ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 [.2ٖٔ/ٔ(لال مالن والشافعً وأبو حنٌفة وجمهور العلماء: "ال تجوز شهادة العبد"]المحرر الوجٌز:5)
 .2ٖٔ/ٔ( نمل عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٖٔ/ٔالمحرر الوجٌز: (نمل عنه ابن عطٌة فً 4)
 .2ٖٔ/ٔ(نمل عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( نمل عنه الماوردي فً النكت والعٌون:ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجً: ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ: ( الكشاؾ5ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص44ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)2ٔ)
 .ٗٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: 4ٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٓ)
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 :  (ٔ)[،  وجهٌن2ٕٕوذكروا فً لوله تعالى: } تَِضلَّ إِْحَداُهَما{]البمرة:  
 أحدهما : لببل تضل ، لاله أهل الكوفة .

 والثانً : كراهة أن تضل ، لاله أهل البصرة .
 : (ٕ)وفً المراد به وجهان
 أحدهما : أن تخطىء .

روي عن الربٌع بن أنس ، (ٙ)، وأبو عبٌد(٘)، ومماتل(ٗ)،وسعٌد بن جبٌر(ٖ): أن تَْنَسى ، لاله الحسنوالثانً 
 .(5)والسدي والضحان نحو ذلن

لال ابن عطٌة:" والضبلل عن الشهادة إنما هو نسٌان جزء منها وذكر جزء. وٌبمى المرء بٌن ذلن   
 .(2)فٌها"حٌران ضاال، ومن نسً الشهادة جملة فلٌس ٌمال: ضل 

َر إِْحَداُهَما األُْخَرى{]البمرة:    :  (4)[، فٌه تؤوٌبلن2ٕٕولوله تعالى:}فَتَُذّكِ
 .(ٓٔ)أحدهما : أنها تجعلها َكَذَكٍر من الرجال ، لاله سفٌان بن عٌٌنة

 .(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)والثانً : أنها تذكرها إن نسٌت ، لاله لتادة ، والسدي
 .(٘ٔ)ابن كثٌر: "ومن لال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فمد أبعد، والصحٌح األول" لال  
ولال الزمخشري: " ومن بدع التفاسٌر : فتذكر ، فتجعل إحداهما األخرى ذكرا ، ٌعنى أنهما إذا   

 .(ٙٔ)اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر إِذا ما ُدُعوا لٌمٌموا الشهادة"
َر إِْحَداُهَما األُْخَرى{ ]البمرة:واختلفت المراءة فً    [، وفٌه 2ٕٕلوله تعالى: }أَْن تَِضلَّ إِْحداُهما فَتَُذّكِ
 :(5ٔ)وجهان

ُر{، بالتشدٌد والرفع وكسر }إن{. {، بكسر األلؾ، }فَتَُذّكِ  أحدهما: لرأ حمزة وحده: }إِْن تَِضلُّ
َر{ نصبا، لرأها ال بالون، ؼٌر أّن ابن كثٌر وأبا عمرو خفّفا الكاؾ والثانً: }أَْن تَِضلَّ إِْحداُهما فَتَُذّكِ

 وشّددها البالون.
[، " أي وال ٌمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو 2ٕٕلوله تعالى: }َوالَ ٌَؤَْب الشَُّهَدآُء إَِذا َما ُدُعواْ{]البمرة:  

 .(2ٔ)تحملها إِذا طلب منهم ذلن"

                                                           
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 ،ٕٙ٘/ٕ(:ص44ٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 ،ٕٙ٘/ٕ(:ص44ٕٗ(، و)44ٖٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص44ٕ٘ر ابن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌ٘)
 .2ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 . نمل ذلن عنهم دون سند.ٕٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .2ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 4)
 .ٖٙ/ٙ(:صٖٔٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٙ/ٙ(:صٖٗٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٔٔ)
 .5ٙ/ٙ(:صٖ٘ٙٙتفسٌر الطبري: )(أنظر: ٕٔ)
 .5ٙ/ٙ(:صٖٖٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)ٖٔ)
 .5ٙ/ٙ(:صٖٙٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٗٔ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( الكشاؾ: ٙٔ)
 .4ٔٗ-2ٔٗ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: 4ٗٔ( أنظر: السبعة: 5ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)



ٗٙٓ 

 

ة.. وحكى المهدوي عن الربٌع والضحان أن لوله لال ابن عطٌة:" نهى هللا تعالى الكتاب عن اإلباٌ  
 .(ٔ)["2ٕٕ}َوال ٌَؤَْب{، منسوخ بموله }ال ٌَُضارَّ كاتٌِب َوال َشِهٌٌد{،]البمرة: 

 :(ٕ)[،  فٌه ثبلثة تؤوٌبلت2ٕٕولوله تعالى: }َوالَ ٌَؤَْب الشَُّهَدآُء إَِذا َما ُدُعواْ{]البمرة:  
لها وإثباتها فً الكتا ، (5)، والحسن(ٙ)، والشعبً(٘)، وعامر(ٗ)، وعطٌة العوفً(ٖ)ب، لاله عطاءأحدها : لتَحمُّ

 .(2)وروي عن عن مجاهد، فً إحدى الرواٌات وسعٌد بن جبٌر وربٌعة وزٌد بن أسلم، نحو ذلن
، (ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وأبو مجلز(4)والثانً : إِللامتها وأدابها عند الحاكم، لاله مجاهد

 .(2ٔ)، ورجحه الطبري(5ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٖٔ)وإبراهٌم
 .(ٕٓ)، وابن عباس(4ٔ)والثالث : أنها للتحمل واألداء جمٌعاً ، لاله الحسن

لال ابن عطٌة:" واآلٌة كما لال الحسن: جمعت أمرٌن على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى   
لكثرة الشهود وإال من تعطل الحك فالمدعو مندوب، وله أن ٌتخلؾ ألدنى  معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة

عذر وإن تخلؾ لؽٌر عذر فبل إثم علٌه وال ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخٌؾ تعطل الحك أدنى خوؾ 
لوي الندب ولرب من الوجوب، وإذا علم أن الحك ٌذهب وٌتلؾ بتؤخر الشاهد عن الشهادة فواجب علٌه المٌام 

ال سٌما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدابها، فإن هذا الظرؾ آكد ألنها لبلدة فً العنك وأمانة  بها،
 .(ٕٔ)تمتضً األداء"

: المراد بموله : } َوال ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إَِذا َما ُدُعوا {  -وهو مذهب الجمهور  -ولال ابن كثٌر:" ولٌل   
{ والشاهد حمٌمة فٌمن تحمَّل ، فإذا دعً ألدابها فعلٌه اإلجابة إذا تعٌنت وإال لؤلداء ، لحمٌمة لوله : } الشَُّهَداء 

 .(ٕٕ)فهو فرض كفاٌة ، وهللا أعلم"

                                                           
 .54ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .5ٖ٘/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٙ/ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .5ٖ/ٙ(:ص4ٖٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٖ/ٙ(:ص4ٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔ/ٙ(:ص2ٖٔٙ، وتفسٌر الطبري)ٖٙ٘/ٕ(:ص444ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 بالخٌار ما لم ٌشهد". . ولفظه: " هًٖٙ٘/ٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .5ٔ/ٙ(:ص2ٖ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 . نمل ذلن دون سند.ٖٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .5ٔ-5ٓ/ٙ(:ص24ٖٙ(، و)52ٗٙ(، و)55ٖٙ(، و)5ٖٙٙ(، و)5ٖ٘ٙ( أنظر:)تفسٌر الطبري)4)
 .5ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص442ٕوابن أبً حاتم) ،5ٔ/ٙ(:ص2ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕ/ٙ(:ص4ٖٔٙ(، و)25ٖٙ، و)5ٔ/ٙ(:ص2ٖٗٙ(، و)2ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٔ/ٙ(:ص2ٖٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕ/ٙ(:ص24ٖٙ(، و)22ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٕ/ٙ(ص:4ٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٕ/ٙ(ص:4ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٖ-5ٕ/ٙ(ص:4ٖٖٙتفسٌر الطبري)(أنظر: 5ٔ)
. لال فٌه:" وأولى هذه األلوال بالصواب لول من لال : معنى ذلن: وال ٌؤب الشهداء من اإلجابة ، إذا دعوا 5ٗ-5ٖ/ٙ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)

 إللامة الشهادة وأدابها عند ذي سلطان أو حاكم ٌؤخذُ من الذي علٌه ما علٌه ، للذي هو له".
 .5ٓ-4ٙ/ٙ(:ص5ٖٗٙ(، و)5ٖٔٙطبري)(أنظر: تفسٌر ال4ٔ)
 .5ٓ/ٙ(:ص5ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕٕ)



ٗٙٔ 

 

نفهم من الكبلم بؤن الشهادة "فرُض ذلن على َمن دعً لئلشهاد على الحموق إذا لم ٌوجد ؼٌره، فؤما   
، (ٕ). وهذا لول الشعبً(ٔ)اب ، وإن شاء لم ٌجب"إذا ُوجد ؼٌره فهو فً اإلجابة إلى ذلن مخٌَّر ، إن شاء أج

 نحو ذلن. (٘)، ولتادة(ٗ)، وابن عباس(ٖ)وروي عن الربٌع
كما وتكون الشهادة واجبة: إذا تعٌنت علٌه؛ بؤن ٌعلم أنه إذا لم ٌإدها ضاع الحك، لال فً تبصرة   

تنع من األداء، وٌحٌل المشهود له الحكام فً أصول األلضٌة ومناهج األحكام: "وال ٌحل ألحد الشاهدٌن أن ٌم
على ٌمٌنه مع الشاهد اآلخر؛ ألن فً الحلؾ كلفة، وكثٌر من الناس من ٌكره الٌمٌن ولو تحمك صدق حلفه، 

وهل تتعٌن إذا دعً إلٌها ولد  (ٙ)فإن فعل الشاهد ذلن فهو آثم؛ لموله تعالى: }َوالَ تَْكتُُمواْ الشََّهاَدةَ{ اآلٌة"،
 تحملها ؼٌره؟ لوالن:

األول: ٌإثم؛ ألنه تعٌن بدعوته، وهو منهً عن االمتناع؛ لموله تعالى: }َوالَ ٌَؤَْب الشَُّهَداء إَِذا َما  
 [. 2ُٕٕدُعواْ{]البمرة:

 .(5)والثانً: ال ٌؤثم؛ ألن ؼٌره ٌموم ممامه، واألول أصح 
   َ [، " أي ال تملّوا أن تكتبوا 2ُٕٕموا أَن تَْكتُبُوهُ َصِؽٌراً أَْو َكبٌِراً إِلَى أََجِلِه{]البمرة:ولوله تعالى:}َوالَ تَْسؤ

 .(2)الدٌن صؽٌراً كان أو كبٌراً، للٌبلً أو كثٌراً إِلى ولت حلول مٌعاده"
صؽٌر روي " عن مماتل، فً لول هللا: }وال تسبموا أن تكتبوه صؽٌرا أو كبٌرا إلى أجله{، جمعت ال  

 .(4)والكبٌر فً الدٌن، سواء أمر أن ٌشهد علٌه، وأن ٌكتب"
وروي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }إن تكتبوه صؽٌرا أو كبٌرا إلى أجله{، ٌعنً: أن تكتبوا   

 .(ٓٔ)للٌل الحك وكثٌره إلى أجله ألن الكتاب أحصى لؤلجل والمال"
تكتبوا ما شهدتم علٌه من الحك، صؽر أو كبر، لل أو لال الواحدي:" ال ٌمنعكم الضجر والمبللة أن   

 .(ٔٔ)كثر"
لال ابن كثٌر:" هذا من تمام اإلرشاد ، وهو األمر بكتابة الحك صؽًٌرا كان أو كبًٌرا ، فمال : }َوال   

 .(ٕٔ)تَْسؤَُموا{ أي : ال تملوا أن تكتبوا الحك على أي حال كان من الملة والكثرة"
ؽٌر اهتماما به، وهذا النبً الذي جاء عن السآمة إنما جاء لتردد المداٌنة لال ابن عطٌة:" ولدم الص

 .(ٖٔ)عندهم، فخٌؾ علٌهم أن ٌملوا الكتب"
، ٌمال منه : سبمُت فؤنا أسؤم َسآمة وَسؤمةً ، ومنه لول (ٔ)ولوله تعالى }وال تسؤموا{، ٌعنً: "ال تملوا"  

 :  (ٕ)لبٌد

                                                           
 .4ٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 ، ولفظه: ": إن شاء شهد ، وإن شاء لم ٌشهد ، فإذا لم ٌوجد ؼٌره شهد".4ٙ/ٙ(:ص5ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
. ولفظه: " كان الرجل ٌطوؾ فً الموم الكثٌر، ٌدعوهم لٌشهدهم، فبل ٌتبعه منهم أحد ٖٙ٘/ٕ(:صٖٔٓٓتفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظر: ٖ)

 فؤنزل هللا تعالى: وال ٌؤب الشهداء إذا ما دعوا".
تٌج إلٌه من المسلمٌن، . ولفظه:" لوله: }وال ٌؤب الشهداء إذا ما دعوا{، ٌعنً: من احٖٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)

 فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فبل ٌحل له أن ٌؤبى إذا ما دعً".
 . نمل عنه دون ذكر السند.ٖٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
ٙ   (ٕ/4ٖ.) 
 .55/ٙ. السٌل الجرار 5
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖٗٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٓابن أبً حاتم)( أخرجه ٓٔ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط" ٔٔ)
 . 5ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)



ٕٗٙ 

 

ٌَْؾ لَبٌُد ؟   َولَمَْد َسبِْمُت ِمَن الَحٌَاةِ َوُطوِلَها          َوُسَإاِل هَذا النَّاِس : َك
 :  (ٖ)ومنه لول زهٌر  

 َسبِْمُت تََكاِلٌَؾ الَحٌَاةِ ، َوَمْن ٌَِعْش        ثََمانٌَِن َعاًما ، ال أَبَالََن ، ٌَْسؤَِم  
[، أي: " ما أمرناكم به من كتابة الدٌن أعدل فً حكمه 2ٕٕهللا{]البمرة:لوله تعالى:}َذِلُكْم أَْلَسُط ِعنَد   
 .(ٗ)تعالى"
 عند هللا. (٘)لال ابن كثٌر:" أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحك إذا كان مإجبل هو أعدل"  
  [، وجهٌن:2ٕٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َذِلُكْم أَْلَسُط ِعنَد هللا{]البمرة:  

 .(5). وري عن سعٌد بن جبٌر وسفٌان نحو ذلن(ٙ)أحدهما: ذلكم أعدل عند هللا. لاله السدي
  .(2)الثانً: ذلكم طاعة هللا. لاله الضحان

 .(4)روي عن سعٌد بن جبٌر فً لوله تعالى:"} ذلكم{ ٌعنً: الكتاب"
 .(ٓٔ)لببل تنسى" [، أي:" وأثبت للشهادة2ٕٕلوله تعالى:} َوأَْلوُم ِللشََّهاَدةِ{]البمرة:  
لال الواحدي:" أي: أبلػ فً االستمامة، ألن الكتاب ٌذكر الشهود، فتكون شهادتهم ألوم من لو شهدوا   

 .(ٔٔ)على ظن ومخٌلة"
لال ابن كثٌر:" أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة ، الحتمال أنه لو لم ٌكتبه أن   

 .(ٕٔ)ٌنساه ، كما هو الوالع ؼالبًا"
 (ٖٔ)لال الزمخشري:"أي" وأعون على إلامة الشهادة"

 [، وجهٌن:2ٕٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوأَْلَوُم ِللشََّهاَدةِ {]البمرة:  
، أي: "أصحُّ لها، مؤخوذ من (٘ٔ) ، ولاله الطبري(ٗٔ)لال سعٌد بن جبٌر أحدهما: " وأصوب للشهادة".

 .(ٙٔ)االستمامة"
 .(2ٔ). أي: "أحفظ لها ، مؤخوذ من المٌام ، بمعنى الحفظ"(5ٔ) شهادة". لاله سفٌانوالثانً: "أثبت لل

ٌْن واألجل"2ٕٕلوله تعالى:} َوأَْدنَى أاَلَّ ترتابوا{]البمرة:    .(4ٔ)[، أي:" وألرب أن ال تشّكوا فً لدر الدَّ
 .(ٔ)لال الواحدي:" أي: ألرب إلى أن ال تشكوا فً مبلػ الحك واألجل"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٕ(:صٖٖٓٓ( لاله عطاء، أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 ، ٌذكر فٌها طول عمره ، ومآثره فً ماضٌه . 5(دٌوانه ، المصٌدة رلم : ٕ)

 .2ٕشرح المعلمات السبع: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص5ٖٓٓ، وابن ابً حاتم)55(:ص42ٖٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٗٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص2ٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖٙٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص4ٖٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .55/ٙ(أنظر:  تفسٌره: ٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔ(النكت والعٌون: ٙٔ)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٖٓٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .5ٖ٘/ٔ(النكت والعٌون: 2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4ٔ)



ٖٗٙ 

 

ثٌر:أي:" وألرب إلى عدم الرٌبة ، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه ، لال ابن ك  
 .(ٕ)فٌفصل بٌنكم ببل رٌبة"

 [،  ٌحتمل ثبلثة وجوه:2ٕٕولوله تعالى:}َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُواْ{]البمرة:  
. أي: "أالّ ترتابوا (٘)وسفٌان، (ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)أحدها: " أن ال تشكوا فً الشهادة". لاله السدي

 .(ٙ)بالشاهد أن ٌضل"
 .(5)والثانً: ولٌل: أي: أال ترتابوا بَِمْن علٌه حك أن ٌنكره "

 .(2)والثالث: ولال الضحان: }أدنى أال ترتابوا{، ٌمول: "أجدر أال تنسوا"
ٌْنَُكمْ    [، "أي :إاِل إِذا كان البٌع حاضراً 2ٕٕ{]البمرة:لوله تعالى:}إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌُرونََها بَ

 .(4)ٌداً بٌد والثمن ممبوضاً"
لال الواحدي:" أي: إال أن تمع تجارة حاضرة، فبل جناح فً ترن اإلشهاد والكتابة فٌه، ألن ما ٌخاؾ   

 .(ٓٔ)فً النساء والتؤجٌل ٌإمن فً البٌع ٌدا بٌد"
اضر ٌدا بٌد ، فبل بؤس بعدم الكتابة النتفاء المحذور فً لال ابن كثٌر:" أي : إذا كان البٌع بالح  
 .(ٔٔ)تركها"
لال ابن عطٌة: "لما علم هللا تعالى مشمة الكتاب علٌهم نص على ترن ذلن ورفع الجناح فٌه فً كل   

مباٌعة بنمد، وذلن فً األؼلب إنما هو فً للٌل كالمطعوم ونحوه ال فً كثٌر كاألمبلن ونحوها، ولوله 
ٌْنَُكْم{، ٌمتضً التمابض والبٌنونة بالممبوض، ولما كانت الرباع واألرض وكثٌر من الحٌوان تعالى:} تُِدٌُرونَها بَ

 .(ٕٔ)ال تموى البٌنونة به وال ٌعاب علٌه حسن الكتب فٌها ولحمت فً ذلن بمباٌعة الدٌن "
تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌُرونََها ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: لوله تعالى:}إاِلَّ أَن تَُكوَن   

ٌْنَُكْم{]البمرة:    [، وجهٌن:2ٕٕبَ
 .(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)أحدهما: أن تكون التجارة ٌدا بٌد. لاله الضحان

 .(٘ٔ)والثانً: أن تكون التجارة معكم بالبلد. لاله السدي
ٌْنَُكْم{]البمرة:    [، ٌحتمل وجهٌن:2ٕٕولوله تعالى:}تُِدٌُرونََها بَ

                                                                                                                                                                                             
 .٘ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٔ)
 . 5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 
 ، نمله دون ذكر السند.٘ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ص52/ٙ(:44ٖٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٕٖٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 . نمله دون ذكر السند.٘ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:٘)
 .5ٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .5ٖ٘/ٔوالعٌون: ( النكت 5)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٖٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .٘ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
كان ًٌدا بٌد أن ٌُشهد . ولفظه:"أمر هللا أن ال تسؤموا أن تكتبوه صؽًٌرا أو كبًٌرا إلى أجله ، وأمر ما 2ٓ/ٙ(:صٔٓٗٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)

 علٌه ، صؽًٌرا كان أو كبًٌرا ، ورخّص لهم أن ال ٌكتبوه".
 . ولفظه:" لول هللا: }إال أن تكون تجارة حاضرة{، ٌعنً: ٌدا بٌد".٘ٙ٘/ٕ(:صٖٗٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٔ)
. ولفظه:" معكم بالبلد 54/ٙ(:صٓٓٗٙبري)، ولفظه:" معكم بالبلد". وأخرجه الط٘ٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)

 تََرْونها ، فتؤخذُ وتعطى ، فلٌس على هإالء جناح أن ال ٌكتبوها".



ٗٙٗ 

 

 . وروي عن مماتل بن حٌان، نحو ذلن..(ٔ)أحدهما : لٌس فٌها أجل. لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٕ)والثانً : أنها ما ٌحوزه المشتري من العروض المنمولة

ٌْنَُكْم{]البمرة:    : (ٖ)[،  ٌحتمل وجهٌن2ٕٕولوله تعالى:}تُِدٌُرونََها بَ
 أحدهما : تتناللونها من ٌد إلى ٌد .

 تباٌعها فً كل ولت . والثانً : تكثرون
 :(ٗ)[، على وجهٌن2ٕٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى} تِجاَرةً حاِضَرةً{ ]البمرة:  

 أحدهما: } تِجاَرةً { بالنصب، وهً لراءة عاصم وحده.
 والثانً:} تِجاَرةٌ{، بالرفع، وهً لراءة البالون.

 .(٘)لال أبو بكر: "وأشّن فً ابن عامر"
 :(ٙ)شاذة، وال ٌعترض بالشاذ على الحجة، ومما جاء نصبا لول الشاعروالمراءة الثانٌة   

ٌْنَُهْم وِعنَالَا ًَ َهبل تَْبِكٌَاِن ِعفَالَا          إَذا كاَن َطْعنًا بَ ٌْن  أََع
 : (5)ولول اآلخر   

ةٍ        إَذا َكاَن ٌَْوًما َذا َكَواِكَب أَْشنَعَا!  ! َوَّلِلِ لَوِمً : أَيُّ لَْوٍم ِلُحرَّ
 .(2)وإنما تفعل العرب ذلن فً النكرات، من إتباع أخبار النكرات أسماَءها  
ٌُْكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها{]البمرة:   ٌَْس َعلَ [، "أي: فبل بؤس بعدم كتابتها النتفاء 2ٕٕلوله تعالى: }فَلَ

 .(4)المحذور"
 .(ٔٔ)تبوها ٌعنً: التجارة الحاضرة"، "أال تك(ٓٔ)لٌس علٌكم جناح ٌعنً: حرج"لال سعٌد بن جبٌر: "  
[، " أي أشهدوا على حمكم مطلماً سواًء كان البٌع ناجزاً 2ٕٕ}وأشهدوا إَِذا تَبَاٌَْعتُْم{]البمرة: لوله تعالى:  

 .(ٕٔ)أو بالدٌن ألنه أبعد عن النزاع واالختبلؾ"
فؤشهدوا على حمكم على كل لال ابن كثٌر:" ٌعنً : أشهدوا على حمكم إذا كان فٌه أجل أو لم ٌكن،   
 .(ٖٔ)حال"

لال الماسمً:" أمر باإلشهاد على التباٌع مطلما ناجزا أو كالبا ألنه أحوط وأبعد مما عسى ٌمع من   
اإلختبلؾ. وٌجوز أن ٌراد: وأشهدوا إذا تباٌعتم هذا التباٌع. ٌعنً التجارة الحاضرة. على أن اإلشهاد كاؾ فٌه 

 .(ٗٔ)دون الكتابة"

                                                           
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٖٙٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٖ٘-5ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٙٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٗ)
 .4ٗٔبعة: ( الس٘)
 .2ٓ/ٙ، وتفسٌر الطبري: 2ٙٔ/  ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً معانً المرآن للفراء ٙ)
، وصدره فً سٌبوٌه منسوبًا لعمرو بن شؤس : " بَنً أََسٍد َهْل  ٕٕ:  ٔ، سٌبوٌه  2ٙٔ:  ٔ( البٌت لعمرو بن شؤس، معانً المرآن للفراء 5)

 تَْعلَُموَن ببَلََءنا " 
 .2ٔ-2ٓتفسٌر الطبري:  ( أنظر:2)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 4)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص4ٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص4ٖٔٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)



ٗٙ٘ 

 

ٌعنً: أشهدوا على حمكم، إذا كان فٌه أجل، أو لم ٌكن، فؤشهدوا على حمكم على  بن جبٌر:" لال سعٌد  
 .(ٕ). وروي عن جابر بن زٌد ومجاهد وعطاء والضحان، نحو ذلن"(ٔ)كل حال"

وأشهدوا على صؽٌر ما تباٌعتم وكبٌره من حمولكم ، عاجل ذلن وآجله ، ونمده  لال الطبري:"  
 .(ٖ)ونََسابه"
 :(ٗ)[، اختلفوا فٌه على لولٌن2ٕٕتعالى:}َوأََشِهُدوآ إَِذا تَبَاٌَْعتُْم{]البمرة: ولوله  

. ورجح ذلن (2)، وداود بن علً(5)، وعطاء(ٙ)، وابن عمرو(٘)أحدهما : أنه فرض ، وهو لول الضحان
 .(4)الطبري

 .(ٗٔ)والواحدي، (ٖٔ)، والشافعً(ٕٔ)، ومالن(ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)والثانً : أنه ندب ، وهو لول الحسن
لال ابن عطٌة:" والوجوب فً ذلن للك أما فً الدلابك فصعب شاق وأما ما كثر فربما ٌمصد التاجر   

االستٌبلؾ بترن اإلشهاد، ولد ٌكون عادة فً بعض الببلد، ولد ٌستحًٌ من العالم والرجل الكبٌر المولر فبل 
شهاد ندبا لما فٌه من المصلحة فً األؼلب ما لم ٌمع ٌشهد علٌه، فٌدخل ذلن كله فً االبتمان، وٌبمى األمر باإل

 .(٘ٔ)عذر ٌمنع منه كما ذكرنا"
[،  ، أي "ال ٌضرب صاحُب الحك الُكتَّاب 2ٕٕلوله تعالى:}َوالَ ٌَُضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهٌٌد{]البمرة:  

 .(ٙٔ)والشهود"
لكاتب، أو ٌنمص منه، أو نهى هللا الكاتب والشهٌد عن المضارة، وهو أن ٌزٌد ا لال الواحدي:"  

 .(5ٔ)ٌحرؾ، وأن ٌشهد الشاهد بما ال ٌستشهد علٌه، أو ٌمتنع عن إلامة الشهادة"
 : (2ٔ)[، أربعة تؤوٌبلت2ٕٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوالَ ٌَُضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهٌٌد {]البمرة:  

وٌشهد الشاهد بما لم ٌُستشهد ، لاله  أحدها : أن المضارة هو أن ٌكتب الكاتب ما لم ٌُْمل علٌه ،
 ، نحو ذلن.(ٕ)، وروي عن زٌد بن أسلم(ٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، ولتادة(ٕٓ)، والحسن(4ٔ)طاووس

                                                           
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 . نمله دون ذكر السند.ٙٙ٘/ٕأبً حاتم: ( أنظر: تفسٌر ابنٕ)
 .2ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .2ٗ/ٙ(:ص5ٓٗٙ(، و)ٙٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٗ/ٔ( نمبل عن: ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز:ٙ)
 .2ٖٗ/ٔ(نمبل عن: ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز:5)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 2)
، حٌث لال:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب : أّن اإلشهاد على كل َمبٌع وُمشتًري ، حكٌّ واجٌب وفرٌض 2٘-2ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: 4)

 الزم ، لما لد بٌَّنا : من أن كلَّ أمٍر هلل ففرٌض ، إال ما لامت ُحجته من الوجه الذي ٌجب التسلٌم لهُ بؤنه ندٌب وإرشاد".
 .2ٖ/ٙ(:صٖٗٓٙ(، و)ٖٓٗٙر الطبري)(أنظر: تفسٌٓٔ)
 .2ٗ-2ٖ/ٙ(:ص٘ٓٗٙ(، و)ٕٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٗٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: 5ٔ)
 .2ٖ٘/ٔوالعٌون: ( أنظر: النكت 2ٔ)
 .2٘/ٙ(:ص2ٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4ٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٖٕٖٓ، وابن أبً حاتم)2٘/ٙ(:ص4ٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٕٖٙٓ، وابن ابً حاتم)2ٙ/ٙ(،:صٕٔٗٙ(، و)ٔٔٗٙ(، )ٓٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



ٗٙٙ 

 

 ٗ()، ومجاهد (ٖ)والثانً : أن المضاّرة أن ٌمنع الكاتب أن ٌكتب ، وٌمنع الشاهد أن ٌشهد ، لاله ابن عباس
 . (٘)، وعطاء

 (5)، والضحان(ٙ)الكاتب والشاهد وهما مشؽوالن معذوران ، لاله عكرمة والثالث : أن المضاّرة أن ٌدعى 
، وروي عن سعٌد بن جبٌر وعطٌة (ٕٔ)، وطاوس(ٔٔ)، والربٌع (ٓٔ)،  والسدي(4)،وابن عباس(2)،  ومجاهد

 .(ٖٔ)ومماتل نجو ذلن
 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة: ولفظ المضارة إذ هو من اثنٌن ٌمتضً هذه المعانً كلها"  

  : ً ولال عطاء:  وكان السلطان الماضً ال ٌترن رجبل ٌشتم رجبل وال ٌشتم شهٌدا، وذلن أن هللا رابعا
 .(٘ٔ)تعالى لال: }وال ٌضار كاتب وال شهٌد{"

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال : معنى ذلن : " وال ٌضار كاتب وال   
ا أو استشهَد هذا ، بؤن ٌؤبى على هذا إال أن ٌكتَب له وهو شهٌد " ، بمعنى : وال ٌضارهما من استكتََب هذ

مشؽول بؤمر نفسه ، وٌؤبى على هذا إال أن ٌجٌبه إلى الشهادة وهو ؼٌر فارغ على ما لاله لابلو ذلن من المول 
 .(ٙٔ)الذي ذكرنا لبل"

 .(5ٔ)لال الزمخشري:" ولرأ الحسن : وال ٌضار ، بالكسر"  
[، " أي إِن فعلتم ما نهٌتم عنه فمد فسمتم 2ٕٕلُواْ فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِن تَْفعَ   

 .(2ٔ)بخروجكم عن طاعة هللا"
 .(4ٔ)وإن تضاّروا الكاتب أو الشاهَد ، وما نُهٌتم عنه من ذلن فإنه إثم بكم ومعصٌةٌ" لال الطبري:"  
شاهد فسك، أي: خروج عما أمر هللا تعالى لال الواحدي: "أخبر هللا تعالى أن مضارة الكاتب وال  

 .(ٕٓ)به"
لال ابن كثٌر:" : إن خالفتم ما أمرتم به ، وفعلتم ما نَِهٌتم عنه ، فإنه فسك كابن بكم ، أي : الزم لكم   

 .(ٕٔ)ال تحٌدون عنه وال تنفكون عنه"

                                                                                                                                                                                             
 .2ٙ/ٙ(:صٖٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 . نمله دون سند.5ٙ٘/ٕحاتم:( أنظر: تفسٌر ابن ابً ٕ)
 .25/ٙ(:صٙٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .25/ٙ(:ص5ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .25/ٙ(:ص٘ٔٗٙ(، و)ٗٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . نمل عنه ذلن دون ذكر السند.5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:22/ٙ(:صٖٕٗٙ، و)25/ٙ(:ص2ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .24/ٙ(:صٕٙٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ، و)22/ٙ(:ص4ٔٗٙر: تفسٌر الطبري)(أنظ5)
 . نمل عنه ذلن دون ذكر السند.5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:22/ٙ(:صٕٗٗٙ(، و)ٕٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٕٕٖٓ، وابن أبً حاتم)22/ٙ(:صٕٕٗٙ(، و)ٕٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 . نمل عنه ذلن دون ذكر السند.5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:24/ٙ:ص(5ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . نمل عنه ذلن دون ذكر السند.5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4ٓ-24/ٙ(:ص2ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 سند.. نمل عنه ذلن دون ذكر ال5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4ٓ/ٙ(:ص4ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 . نمل عنهم ذلن دون ذكر السند.5ٙ٘/ٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحر الوجٌز: ٗٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .4ٓ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: 5ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)
 .4ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 4ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٕٓ)
 .5ٕ5/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٕٔ)
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 على وجهٌن:[، 2ٕٕوأختلؾ أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله تعالى: }َوإِن تَْفعَلُواْ{]البمرة:  
لاله سعٌد بن جبٌر،  وروي ، (ٔ)أحدهما: "أن تضاروا الكاتب أو الشاهد، أو ما نهٌتم عنه فإنه فسوق بكم"

 ، نحو هذا.(ٕ)عن ابن عباس
. لاله مماتل بن حٌان: }وإن (ٖ)والثانً: "وإن لم تفعلوا الذي أمركم هللا فً آٌة الدٌن، فإنه إثم ومعصٌة"

 ، مثل ذلن.(ٗ)انتفعلوا{، وروي عن الضح
 : (٘)[، ثبلثة ألوال 2ٕٕوفً تفسٌر لوله تعالى: }فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم{]البمرة:  

، وروي عن (4)، ومماتل(2)، والضحان(5)، والربٌع (ٙ)أحدها : أن الفسوق المعصٌة ، لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)مجاهد وسعٌد بن جبٌر وعطاء بن دٌنار نحو ذلن

" ومعنى ذلن : وإن ٌضاّر كاتٌب فٌكتَب ؼٌر الذي أملَى المملً ، وٌضاّر شهٌٌد والثانً : أنه الكذب، 
َل شهادته وٌؽٌَرها، } فإنه فسوق بكم {"  ،  لاله ابن زٌد .(ٔٔ)فٌحّوِ

 والثالث : أن الفسوق المؤثم .
َ َوٌُعَلُِّمُكُم هللا{]البمرة:   البوه ٌمنحكم العلم النافع الذي [، "أي "خافوا هللا ور2ٕٕلوله تعالى: } َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٕٔ)به سعادة الدارٌن"
َ {]البمرة:   [، " أي اتخذوا ولاٌة من عذاب هللا؛ وذلن بفعل أوامره، 2ٕٕولوله تعالى:} َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٖٔ)واجتناب نواهٌه"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" أي : خافوه ورالبوه ، واتبعوا أمره واتركوا زجره"  
وخافوا هللا ، أٌها المتداٌنون فً الكتاب والشهود ، أن تضاروهم ، وفً ؼٌر ذلن من  لال الطبري:"  

 .(٘ٔ)حدود هللا أن تُِضٌعوه، وٌبٌن ]هللا[ لكم الواجب لكم وعلٌكم ، فاعملوا به"
وعد من هللا تعالى بؤن من اتماه علمه ، أي ٌجعل فً للبه نورا ٌفهم به ما ٌلمى إلٌه ،  لال المرطبً:"  

ٌجعل هللا فً للبه ابتداء فرلانا ، أي فٌصبل ٌفصل به بٌن الحك والباطل ، ومنه لوله تعالى : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن  ولد
َ ٌَْجعَْل لَُكْم فُْرلَاناً{ ]األنفال :  َّمُوا َّللاَّ  [".4ٕآَمنُوا إِْن تَت

 .(ٙٔ)ثم خوفهم فمال: }واتموا هللا{، وال تعصوه فٌهما" لال سعٌد بن جبٌر:"  
 .(5ٔ)أخرج الطبري عن الضحان لوله : "} وٌعلمكم هللا{، لال : هذا تعلٌم علَّمكموه فخذُوا به"  

                                                           
 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٕٖٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 . ذكره دون سند. 2ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .2ٙ٘،ٕ(:ص5ٕٖٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 . نمله دون سند.2ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص4ٕٖٓوابن ابً حاتم)، 4ٕ/ٙ(:صٖٔٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .4ٕ/ٙ(:صٕٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 . نمل عنه ذلن دون سند.2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4ٔ/ٙ(:صٖٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص5ٕٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)4)
 . نمل عنهم دون ذكر السند.2ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٓٔ)
 .4ٕ/ٙ(:صٖٖٗٙ( أنظر/ تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .4ٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .5ٕ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .4ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٖٖٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .4ٖ/ٙ(:صٖٗٗٙ( تفسٌر الطبري)5ٔ)
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ٍء َعِلٌٌم{ ]البمرة: لوله تعالى:   ًْ [،  "أي عالم بالمصالح والعوالب فبل ٌخفى علٌه شًء 2ٕٕ}وهللا بُِكّلِ َش
 .(ٔ)من األشٌاء"

 .(ٕ)}وهللا بكل شًء علٌم{، ٌعنً: من أعمالكم"فً لول هللا: روي  عن: "سعٌد بن جبٌر   
لال ابن كثٌر:" أي : هو عالم بحمابك األمور ومصالحها وعوالبها ، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء   

 .(ٖ)، بل علمه محٌط بجمٌع الكابنات"
ُ بِ    ُ َوَّللاَّ َ َوٌُعَلُِّمُكُم َّللاَّ ٍء َعِلٌٌم{ حمل فً معان مفترلة:لال الراؼب:" فإنما لوله : }َواتَّمُوا َّللاَّ ًْ  ُكّلِ َش
 فإن األول : حث على تموى هللا. 

 والثانً : تذكٌر بنعمه.
والثالث : تعظٌم له متضمن لوعد ووعٌد شدٌد وفصد عظٌم كل واحد من هذه األحكام ، فؤعٌد لفظ )هللا( 

 .(ٗ)فٌها"
 الفوابد:

وذلن لتصدٌر الحكم بالنداء، ثم توجٌه النداء إلى  من فوابد اآلٌة: العناٌة بما ذُكر من األحكام؛ - ٔ
 المإمنٌن؛ ألنه هذا ٌدل على العناٌة بهذه األحكام، وأنها جدٌرة باالهتمام بها.

ومنها: أن التزام هذه األحكام من ممتضى اإلٌمان؛ ألنه ال ٌوجه الخطاب بوصؾ إال لمن كان هذا  - ٕ
 ذلن الحكَم. الوصؾ سبباً لمبوله

ومنها: أن مخالفة هذه األحكام نمص فً اإلٌمان كؤنه لال: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا { إلٌمانكم افعلوا كذا؛  - ٖ
فإن لم تفعلوا فإٌمانكم نالص؛ ألن كل من ٌدَّعً اإلٌمان، ثم ٌخالؾ ما ٌمتضٌه هذا اإلٌمان فإن دعواه نالصة 

 إما نمصاً كلٌاً، أو نمصاً جزبٌاً.
فإنه ٌعتنً  -التً هً معاملة الخالك  -دٌن اإلسبلمً كما ٌعتنً بالعباداتومنها: بٌان أن ال - ٗ

 بالمعامبلت الدابرة بٌن المخلولٌن.
ومنها: دحر أولبن الذٌن ٌمولون: إن اإلسبلم ما هو إال أعمال خاصة بعبادة هللا عز وجل، وباألحوال  - ٘

كون خاضعة للعصر، والحال؛ وعلى هذا الشخصٌة، كالموارٌث، وما أشبهها؛ وأما المعامبلت فٌجب أن ت
فٌنسلخون من أحكام اإلسبلم فٌما ٌتعلك بالبٌوع، واإلجارات وؼٌرها، إلى األحكام الوضعٌة المبنٌة على 

 الظلم، والجهل.
م لو ل»فإن لال لابل: لهم فً ذلن شبهة؛ وهو أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لدم المدٌنة، ورآهم ٌلمحون الثمار لال: 

ما لنخلكم؛ لالوا: للت كذا، وكذا؛ لال: أنتم أعلم »؛ فمر بهم فمال: -أي فاسداً  -فخرج شٌصاً « تفعلوا لصلح
 «.والمعامبلت من أمور الدنٌا، ولٌست من أمور اآلخرة»؛ لالوا: (ٔ)«بؤمر دنٌاكم

ور الصنابع التً من فالجواب: أنه ال دلٌل فً هذا الحدٌث لما ذهبوا إلٌه؛ ألن الحادثة المذكورة من أم
ٌمارسها فهو أدرى بها، وتدرن بالتجاِرب؛ وإال لكان علٌنا أن نمول: ال بد أن ٌعلمنا اإلسبلم كٌؾ نصنع 

فهذا مرجعه إلى الشرع؛ ولد  -الحبلل، والحرام  -السٌارات والمسجبلت، والطوب، وكل شًء!!! أما األحكام 
 وفى بكل ما ٌحتاج اإلنسان إلٌه.

                                                           
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٖٖٔٓحاتم)( أخرجه ابن ابً ٕ)
 .5ٕ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .4ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)

ً دون ما ذكره من معاٌش الدنٌا على سبٌل الرأي، 2ٖ، كتاب الفضابل، باب 4ٖٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ) : وجوب امتثال ما لاله شرعا
 .ٖٖٕٙ[ ٔٗٔ] 2ٕٔٙحدٌث رلم 
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د اآلٌة: جواز الدٌَّن؛ لموله تعالى: } تداٌنتم بدٌن { سواء كان هذا الدٌَّن ثمن مبٌع، أو لرضاً، ومن فواب - ٙ
 أو أجرة، أو صدالاً، أو عوض خلع، أو أي دٌن ٌكون؛ المهم أن فً اآلٌة إثبات الدٌَّن شرعاً.

ول؛ وؼٌر مإجل؛ ومنها: أن الدٌَّن ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام: مإجل بؤجل مسمى؛ ومإجل بؤجل مجه - 5
لموله تعالى: } بدٌن إلى أجل مسمى {؛ والدٌَّن إلى ؼٌر أجل جابز مثل أن أشتري منن هذه السلعة، وال 
أعطٌن ثمنها، وال أعٌنه لن؛ فهذا َدٌن ؼٌر مإجل؛ وفً هذه الحال لن أن تطالبنً بمجرد ما ٌنتهً العمد؛ وأما 

مثل أن ألول لن:  -المسم من لوله تعالى: } مسمى { الدٌَّن إلى أجل ؼٌر مسمى فبل ٌصح؛ وأُخذ هذا 
ولدومه مجهول؛ ألن فٌه ؼرراً؛ ولد لال النبً صلى هللا علٌه  -« اشترٌت منن هذه السلعة إلى لدوم زٌد»

؛ والدٌن إلى أجل ؼٌر (ٕ)«من أسلؾ فً شًء فلٌسلؾ فً كٌل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»وسلم: 
 مد فاسد، والدٌَّن إلى أجل مسمى جابز بنص اآلٌة.مسمى ال ٌكتب؛ ألنه ع

وهو تعجٌل الثمن، وتؤخٌر المثمن، مثل أن أشتري مابة صاع من  -ومن فوابد اآلٌة: جواز السلم  - 2
 البر إلى سنة، وأعطٌن الدراهم؛ فٌسمى هذا سلماً؛ ألن المشتري أسلم الثمن، ولدمه.

وله تعالى: } فاكتبوه {؛ وٌإٌد ذلن لوله تعالى فً آخر اآلٌة: } ومنها: وجوب كتابة الدٌَّن المإجل؛ لم - 4
إال أن تكون تجارة حاضرة تدٌرونها بٌنكم فلٌس علٌكم جناح أال تكتبوها {؛ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب 

اإتمن  أعنً كتابة الدٌن المإجل؛ لموله تعالى فً اآلٌة التً تلٌها: }فإن أمن بعضكم بعضاً فلٌإد الذي -الكتابة 
ًّ 2ٖٕأمانته{ ]البمرة:  ً لؽٌره، كول [ ؛ وٌنبؽً على هذا المول أن ٌستثنى من ذلن ما إذا كان الدابن متصرفا

 الٌتٌم فإنه ٌجب علٌه أن ٌكتب الدٌَّن الذي له لببل ٌضٌع حمه.
حمك البٌنٌة ومنها: حضور كل من الدابن، والمدٌن عند كتابة الدٌَّن؛ لموله تعالى: } بٌنكم {؛ وال تت - ٓٔ

 إال بحضورهما.
ومنها: أنه البد أن ٌكون الكاتب محسناً للكتابة فً أسلوبه، وحروفه؛ لموله تعالى: } ولٌكتب بٌنكم  - ٔٔ
 كاتب {.
ومنها: أنه ٌجب على الكاتب أن ٌكتب بالعدل بحٌث ال ٌجحؾ مع الدابن، وال مع المدٌن؛  - ٕٔ

 [ .٘ٔٔ} وتمت كلمت ربن صدلاً وعداًل { ]األنعام:  هو ما طابك الشرع؛ لموله تعالى:« العدل»و
 وٌتفرع على ذلن أن ٌكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعً فٌما ٌكتب.

ومنها: أنه ال ٌشترط تعٌٌن كاتب للناس بشخصه، وأن أّي كاتب ٌتصؾ بإحسان الكتابة والعدل،  - ٖٔ
 نكرة ال تفٌد التعٌٌن.فكتابته ماضٌة نافذة؛ لموله تعالى: } كاتب بالعدل {؛ وهً 

ومنها: تحرٌم امتناع الكاتب أن ٌكتب كما علمه هللا؛ لموله تعالى: } وال ٌؤب كاتب أن ٌكتب كما  - ٗٔ
وٌحتمل أن  -هذا ظاهر اآلٌة  -علمه هللا {؛ ولهذا أكد هذا النهً باألمر بالكتابة فً لوله تعالى } فلٌكتب { 

كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإال لم تجب، كما للنا  ٌمال: إْن تولؾ ثبوت الحك على الكتابة
 بوجوب تحمل الشهادة إذا تولؾ ثبوت الحك علٌها.

ومنها: أنه ٌجب على الكاتب أن ٌكتب على حسب علمه من الشرٌعة؛ لموله تعالى: } وال ٌؤب كاتب  - ٘ٔ
 أن ٌكتب كما علمه هللا {.

ة هللا، وأن ِمن ُشكر نعمة هللا علٌهم أن ٌكتبوا؛ لموله تعالى: } كما ومنها: تذكٌر هإالء الكتبة بنعم - ٙٔ
 مبنً على أن الكاؾ هنا للتعلٌل. علمه هللا {؛ وهذا

صار المعنى: أنه مؤمور أن ٌكتب على الوجه الذي علمه هللا من إحسان الخط، « إنها للتشبٌه»فإن لٌل: 
 وتحرٌر الكتابة.

                                                           
، كتاب المسالاة، 4٘5، وأخرجه مسلم صٕٕٔٗ: السلم فً وزن معلوم، حدٌث رلم ٕباب  ، كتاب السلم،5ٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .ٗٓٙٔ[ 5ٕٔ] 2ٔٔٗ: السلم، حدٌث رلم ٕ٘باب 
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ل بالعلم؛ لموله تعالى: } كما علمه هللا {؛ حتى فً األمور الحسٌة التً ومنها: أن اإلنسان ال ٌستم - 5ٔ
 تدرن عن طرٌك النظر، أو السمع، أو الشم، ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌعلمها إال بتعلٌم هللا عز وجل.

 ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لموله تعالى: } فلٌكتب {. - 2ٔ
ٌتعلك به إلى المدٌن الذي  فً ممدار الدٌَّن، أو نوعه، أو كٌفٌته؛ بل فً كل ما ومنها: أن الرجوع - 4ٔ

 ال إلى الدابن؛ لموله تعالى: } ولٌملل الذي علٌه الحك {؛ ألنه لو أملل الذي له الحك فربما ٌزٌد. -علٌه الحك 
 لكن إذا لال لابل: وإذا أملى الذي علٌه الحك فربما ٌنمص؟!

 ره من ذلن فً لوله تعالى: } ولٌتك هللا ربه وال ٌبخس منه شٌباً {.فالجواب: أن هللا حذ
ومنها: أن من علٌه الحك ال ٌكتب؛ وإنما ٌكتب كاتب بٌن الطرفٌن؛ ألن الذي علٌه الحك وظٌفته  - ٕٓ

اإلمبلل؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إال أن ذلن ال ٌإخذ من هذه اآلٌة؛ ٌإخذ من أدلة أخرى، مثل لوله 
[ ؛ وكتابة اإلنسان ٖ٘ٔ}ٌا أٌها الذٌن آمنوا كونوا لوامٌن بالمسط شهداء هلل ولو على أنفسكم{ ]النساء:  تعالى:

 على نفسه إلرار؛ وإلرار اإلنسان على نفسه ممبول.
ومن فوابد اآلٌة: وجوب تموى هللا عز وجل على من علٌه الحك، وأن ٌتحرى العدل؛ لموله تعالى:  - ٕٔ

 .} ولٌتك هللا ربه {
ومنها: أنه ٌنبؽً فً ممام التحذٌر أن ٌُْذَكر كلُّ ما ٌكون به التحذٌر؛ لموله تعالى: } ولٌتك هللا ربه  - ٕٕ

ً {؛ ففً ممام األلوهٌة ٌتخذ التموى عبادة؛ ألن األلوهٌة هً توحٌد العبادة؛ وفً ممام  وال ٌبخس منه شٌبا
 وجل خالك مالن مدبر.الخوؾ من االنتمام ٌكون مشهده الربوبٌة؛ ألن الرب عز 

ومنها: أنه ٌحرم على من علٌه الدٌَّن أن ٌبخس منه شٌباً ال كمٌة، وال نوعاً، وال صفة؛ لموله تعالى:  - ٖٕ
 } وال ٌبخس منه شٌباً {.

ًّ ٌموم ممام المولَّى علٌه فً اإلمبلل؛ لموله تعالى: } فإن كان الذي علٌه الحك سفٌهاً  - ٕٗ ومنها: أن الول
 ً  أو ال ٌستطٌع أن ٌمل هو فلٌملل ولٌه بالعدل {. أو ضعٌفا
ومنها: أن أسباب المصور ثبلثة: السفه؛ والضعؾ؛ وعدم االستطاعة؛ السفه: أال ٌحسن التصرؾ؛  - ٕ٘

، أو  ًّ والضعٌؾ ٌشمل الصؽٌر، والمجنون؛ ومن ال ٌستطٌع ٌشمل من ال ٌمدر على اإلمبلل لخرس، أو عٌ
 .نحو ذلن
ًّ فٌما ٌمر به على مواّله؛ لموله تعالى: } فلٌملل ولٌه {.ومنها: لبول لو - ٕٙ  ل الول
؛ لموله تعالى: } بالعدل {؛ فبل ٌبخس من له الحك؛ وال  - 5ٕ ًّ ومنها: وجوب مراعاة العدل على الول

 ٌبخس من علٌه الحك ممن هو مولى علٌه.
 ومنها: طلب اإلشهاد على الحك. - 2ٕ
وهً الرجل،  -رجبلن؛ وإما رجل، وامرأتان؛ وجاءت السنة بزٌادة بٌنة ثالثة ومنها: أن البٌنة إما  - 4ٕ

 وٌمٌن المّدعً؛ وأنواع طرق اإلثبات مبسوطة فً كتب الفمهاء.
 ومنها: أنه البد فً الشاهدٌن من كونهما مرضٌٌن عند المشهود له، والمشهود علٌه. - ٖٓ
، وهذا باعتبار الجنس؛ فبل ٌرد على ذلن من ومنها: لصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل - ٖٔ

 نبوغ بعض النساء، وؼفلة بعض الرجال.
ر به، فذكر؛ لموله تعالى: } أن تضل إحداهما فتذكر  - ٕٖ ومنها: جواز شهادة اإلنسان فٌما نسٌه إذا ذُّكِ

ر ولم ٌذكر لم ٌشهد.  إحداهما األخرى {؛ فإن ذُّكِ
 ُدعً للشهادة؛ وهذا تحته أمران: ومنها: تحرٌم امتناع الشاهد إذا - ٖٖ
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األمر األول: أن ٌُدعى لتحمل الشهادة؛ ولد لال العلماء فً هذا: إنه فرض كفاٌة؛ وظاهر اآلٌة الكرٌمة أنه 
فرض عٌن على من طلبت منه الشهادة بعٌنه؛ وهو الحك؛ ألنه لد ال ٌتسنى لطالب الشهادة أن ٌشهد له من 

 تُرضى شهادته.
}َواَل تَْكتُُموا األمر الثانً: أن ٌُدعى ألداء الشهادة؛ فٌجب علٌه االستجابة؛ لهذه اآلٌة، ولموله تعالى: 

 . [2ٖٕالشََّهاَدةَ َوَمْن ٌَْكتُْمَها فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ { ]البمرة : 
ٌراً؛ والظاهر أن النهً ومن فوابد اآلٌة: النهً عن السؤَم فً كتابة الدٌَّن سواء كان صؽٌراً، أو كب - ٖٗ

 هنا للكراهة.
 ومنها: أنه إذا كان الدٌَّن مإجبلً فإنه ٌبٌَّن األجل؛ لموله تعالى: } إلى أجله {. - ٖ٘
 هذه اآلٌة فٌه ثبلثة فوابد: ومنها: أن ما ذُكر من التوجٌهات اإللهٌة فً - ٖٙ

 لمن هو له، أو علٌه.أي أعدل عنده لما فٌه من حفظ الحك  -األولى: أنه ألسط عند هللا 
 الثانٌة: أنه ألوم للشهادة؛ ألنه إذا كتب لم ٌحصل النسٌان.

 الثالثة: أنه ألرب لعدم االرتٌاب.
ومن فوابد اآلٌة: العمل بالكتابة، واعتمادها حجةً شرعٌة إذا كانت من ثمة معروؾ خطه؛ وٌإٌد هذا  - 5ٖ

 .(ٔ)«ٌرٌد أن ٌوصً فٌه ٌبٌت لٌلتٌن إال ووصٌته مكتوبة عنده ما حك امرئ مسلم له شًء»لوله )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها األلوم؛ ومنها المٌم؛ ومنها ما لٌس بمٌم؛ فالذي لٌس بمٌم هو الذي  - 2ٖ

ه لم تتم فٌه شروط المبول؛ والمٌم هو الذي صار فٌه أدنى الواجب؛ واأللوم ما كان أكمل من ذلن؛ بدلٌل لول
تعالى: } وألوم للشهادة {. فإذا لٌل: ما مثال المٌم؟ فنمول: مثل شاهد، وٌمٌن؛ لكن ألوم منه الشاهدان؛ ألن 
الشاهدٌن ألرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ وألن الشاهدٌن ال ٌحتاج معهما إلى ٌمٌن المدعً؛ فكانت 

 شهادة الشاهدٌن ألوم للشهادة.
بؽً لئلنسان أن ٌتجنب كل ما ٌكون له فٌه ارتٌاب، وشن؛ لموله تعالى: } ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌن - 4ٖ

 وأدنى أال ترتابوا {.
 وٌتفرع على هذه الفابدة: أن دٌن اإلسبلم ٌرٌد من معتنمٌه أن ٌكونوا دابماً على اطمبنان، وسكون.

ألن االرتٌاب ٌوجب  وٌتفرع أٌضاً منها: أن دٌن اإلسبلم ٌحارب ما ٌكون فٌه الملك الفكري، أو النفسً؛
 للك اإلنسان، واضطرابه.

وٌتفرع علٌه أٌضاً: أنه ٌنبؽً لئلنسان إذا ولع فً محّل لد ٌستراب منه أن ٌنفً عن نفسه ذلن؛ وربما 
؛ ال تمل: إن الناس ٌحسنون الظن بً، ولن (ٕ)«رحم هللا امرئ كّؾ الؽٌبة عن نفسه»ٌإٌد هذا األثُر المشهور: 

تمل هكذا؛ ألن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فربما ال ٌزال ٌوسوس فً  ٌرتابوا فً أمري؛ ال
 صدور الناس حتى ٌتهمون بما أنت منه بريء.

فوابد اآلٌة: جواز االتجار؛ لموله تعالى: } إال أن تكون تجارة حاضرة {؛ ولكن هذا اإلطبلق  ومن - ٓٗ
نسان بؤمر محرم فهذا ال ٌجوز من نصوص أخرى؛ ممٌد بالشروط التً دلت علٌها النصوص؛ فلو اتجر اإل

ولو رابى اإلنسان ٌرٌد التجارة والربح للنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذاً هذا المطلك الذي هو التجارة 
 ممٌد بالنصوص الدالة على أن التجارة ال بد فٌها من شروط.

                                                           
: ٔ، كتاب الوصٌة، باب 4ٕٙ، وأخرجه مسلم ص5ٖ2ٕ: الوصاٌا، حدٌث رلم ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

 ، واللفظ لمسلم.5ٕٙٔ[ ٔ] ٕٗٓٗ وصٌة الرجل مكتوبة عنده، حدٌث رلم
ذكره العجلونً فً كتاب "كشؾ الخفاء ومزٌل اإللباس عما اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس" بلفظ: "رحم هللا امراءاً جب الؽٌبة  (ٕ)

 ، ولم ٌذكر أصبلً لهذا األثر.5ٖٙٔ، حدٌث رلم ٖٔ٘/ٔعن نفسه" 
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فؤما الحاضرة فهً التً تدار بٌن ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة، وتجارة ؼٌر حاضرة؛  - ٔٗ
 الناس بدون أجل؛ وأما ؼٌر الحاضرة فهً التً تكون بؤجل، أو على مسمى موصوؾ ؼٌر حاضر.

ومنها: أن األصل فً التجارة الدوران؛ لموله تعالى: } تدٌرونها بٌنكم {؛ فؤما الشًء الراكد الذي ال  - ٕٗ
تجارة؛ ولذلن ٌمولون: لٌس فٌه زكاة، وأن الزكاة إنما هً  ٌدار فهل ٌسمى تجارة؟ ٌرى بعض العلماء أنه لٌس

ٌعنً ٌتداول؛ وٌرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا ٌمع كثٌراً فٌما إذا  -فً المال الذي ٌدار 
فسدت التجارة، وكسد البٌع؛ فربما تبمى السلع عند أصحابها مدة طوٌلة ال ٌحركونها؛ لكن هً فً حكم 

 ؛ ألن أصحابها ٌنتظرون أّي إنسان ٌؤتً، فٌبٌعون علٌه.المدارة
ولو كان ثمنها ؼٌر منمود؛ بخبلؾ  -ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة  - ٖٗ

ما إذا تداٌن بدٌن إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدٌَّن على ما سبك من الخبلؾ فً ذلن؛ لموله تعالى: } 
 م جناح أال تكتبوها{.فلٌس علٌك

ومنها: األمر باإلشهاد عند التباٌع؛ وهل األمر للوجوب؛ أو لبلستحباب؛ أو لئلرشاد؟ فٌه خبلؾ؛  - ٗٗ
؛ واألصل عدم الخصوصٌة؛ وألن إٌجابه فٌه (ٔ)والراجح أنه لٌس للوجوب؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص اشترى، ولم ٌُشِهد

؛ فربما شًء من الحرج، والمشمة؛ لكثرة  ًّ تداول التجارة؛ اللهم إال أن ٌكون التصرؾ للؽٌر، كالوكٌل، والول
 المباٌعات الخطٌرة. ٌمال بوجوب اإلشهاد فً

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلشهاد ٌنبؽً أن ٌكون حٌن التباٌع؛ بمعنى أنه ال ٌتمدم، وال ٌتؤخر؛ لموله  - ٘ٗ
 كان اإلشهاد لبله؛ وإذا كان بعده فربما ٌكون المبٌع لد تؽٌر.تعالى: } إذا تباٌعتم {؛ ألن العمد لم ٌتم إذا 

 ومنها: تحرٌم مضارة الكاتب، أو الشهٌد: سواء ولع اإلضرار منهما، أو علٌهما. - ٙٗ
ومنها: أن المضارة سواء ولعت من الكاتب، أو الشاهد، أو علٌهما، فسوق؛ والفسك ٌترتب علٌه  - 5ٗ

ً زوال الوالٌات العامة والخاصة  على حسب  - إال ما استثنً؛ والفاسك ٌُهجر إما جوازاً؛ أو استحباباً، أو وجوبا
 إن كان فً الهجر إصبلح له. -الحال 

فإن لال لابل: أفبل ٌشكل هذا على الماعدة المعروفة أن الفسك ال ٌتصؾ به الفاعل إال إذا تكرر منه، أو 
 كان كبٌرة؟.

 المضارة بؤنها فسوق؛ والمرآن ٌَحكم، وال ٌُحَكم علٌه. فالجواب: أن هللا سبحانه وتعالى حكم على
ومن فوابد اآلٌة: أن هذا الفعل فسوق ال ٌخرج من اإلٌمان؛ ألنه لم ٌصؾ الفاعل بالكفر؛ بل لال  - 2ٗ

تعالى: } فإنه فسوق بكم {؛ ومجرد الفسك ال ٌخرج من اإلٌمان؛ ولكن الفسك المطلك ٌخرج من اإلٌمان؛ ألن 
الخلود فً النار، كما لال هللا تعالى: }أفمن كان  طاعة خروجاً عاماً ٌخرج من اإلٌمان، وٌوجبالخروج عن ال

ً ال ٌستوون * أما الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوى نزالً بما كانوا  ً كمن كان فاسما مإمنا
ٌدوا فٌها ولٌل لهم ذولوا عذاب النار ٌعملون * وأما الذٌن فسموا فمؤواهم النار كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها أع

 [ .ٕٓ - 2ٔالذي كنتم به تكذبون{ ]السجدة: 
 ومن فوابد اآلٌة: وجوب تموى هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - 4ٗ
 ومنها: امتنان هللا عز وجل على عباده بالتعلٌم، حٌث لال تعالى: } وٌعلمكم هللا {. - ٓ٘

                                                           
: إذا علم الحاكم صدق ٕٓ، كتاب المضاء، باب 4ٔٗٔ – 4ٓٗٔوأبا داود ص ؛2ٕٕٕٕ، حدٌث رلم ٘ٔٙٔ – ٗٔٙٔراجع أحمد ص (ٔ)

: التسهٌل فً ترن اإلشهاد على البٌع، 2ٔ، كتاب البٌوع، باب 22ٖٕ؛ والنسابً ص5ٖٓٙشهادة الواحد ٌجوز له أن ٌمضً به، حدٌث رلم 
دٌث صحٌح اإلسناد، ورجاله باتفاق الشٌخٌن ثمات، ، كتاب البٌوع؛ ولال الحاكم: هذا ح2ٔ – 5ٔ/ٕ؛ ومستدرن الحاكم ٔ٘ٙٗحدٌث رلم 

 (.5ٖٓٙ، حدٌث رلم 44ٖ/ٕولم ٌخرجاه، وألره الذهبً )المرجع السابك(؛ ولال األلبانً: صحٌح )صحٌح أبً داود 
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ٌن اإلسبلمً شامل لؤلحكام المتعلمة بعبادة هللا عز وجل، والمتعلمة بمعاملة عباد هللا؛ ومنها: أ - ٔ٘ ن الّدِ
ألنه بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعالى هذه التوجٌهات لال تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ فٌكون فً ذلن إبطال لزعم 

 لة له بالمعاملة بٌن الناس.من زعم أن الدٌن االسبلمً فً إصبلح ما بٌن العبد وبٌن ربه؛ وال عبل
ومنها: أن األصل فً اإلنسان الجهل؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ لال هللا عز وجل: }وهللا  - ٕ٘

[ 52أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌباً وجعل لكم السمع واألبصار واألفبدة لعلكم تشكرون{ ]النحل: 
. 

 جل؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ ألن المعلم عالم.ومنها: ثبوت صفة العلم هلل عز و - ٖ٘
ومنها: أن العلم من منة هللا عز وجل على عباده؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {، وكما لال تعالى:  - ٗ٘

}لمد مّن هللا على المإمنٌن إذا بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة 
[ ؛ وال شن أن العلم من أكبر النعم، حٌث لال هللا عز ٗٙٔإن كانوا من لبل لفً ضبلل مبٌن{ ]آل عمران: و

[ ؛ والعلماء كذلن ورثة األنبٌاء؛ فالعلم ٔٔوجل: }ٌرفع هللا الذٌن آمنوا والذٌن أوتوا العلم درجات{ ]المجادلة: 
ٌن اإلسبلمً لم ٌنتشر إال بالعلم، والسبلح؛  وهو كالجهاد فً سبٌل هللا؛ وال ممارنة؛ -أفضل من المال  ألن الّدِ

فالسبلح ٌذلل العدو؛ والعلم ٌنٌر له الطرٌك؛ ولهذا إذا ذّل العدو لئلسبلم، وخضع ألحكامه، وبذل الجزٌة وجب 
الكؾ عنه، وال ٌماتَل؛ لكن العلم جهاد ٌجب أن ٌكون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسبلح ال ٌكون إال للكافر المعلن 

للمنافك، وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثٌر  -كفره، وال ٌكون للمنافك؛ والجهاد بالعلم ٌكون لهذا، ولهذا 
وال سٌما فً ولتنا الحاضر؛ فإن الناس لد انفتح بعضهم على بعض،  -من المال؛ والعلم جهاد فً سبٌل هللا 

سار، واحتاج الناس اآلن للعلم الراسخ المبنً واختلط بعضهم ببعض، وصاروا ٌؤخذون الثمافات من ٌمٌن وٌ
على الكتاب والسنة حتى ال ٌمع الناس فً ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلن تجد رجبلً ٌمر به حدٌث، أو 
حدٌثان، ثم ٌمال: أنا ابن جبل، وطبلع الثناٌا! من ٌنال مرتبتً! أنا الذي أفتً بعشرة مذاهب! ثم مع ذلن ٌندد 

ولو كان ممن ٌشار إلٌه بالفضل،  -من كبار العلماء؛ وربما ٌضخم الخطؤ الذي ٌمع منه ولو كان  -بمن خالفه 
ٌن؛ وهذه خطٌرة جداً؛ ألن العامً وإن كان وثك بشخص ال ٌهمه هذا الكبلم؛ لكن كلما كرر  والعلم، والّدِ

 الولت. الضرب على الحدٌد البد أن ٌتؤثر؛ لذلن نرى أن طلب العلم من أهم األمور خصوصاً فً هذا
 -وهو } علٌم {؛ وإثبات ما دّل علٌه من الصفة  -ومن فوابد اآلٌة: إثبات هذا االسم من أسماء هللا  - ٘٘

 وهً العلم.
 ومنها: إثبات عموم علم هللا؛ لموله تعالى: } وهو بكل شًء علٌم {. - ٙ٘
لون: إن هللا ال ٌعلم شٌباً من ومنها: الرد على المدرٌة سواء الؽبلة منهم، أو ؼٌرهم؛ فإن ؼبلتهم ٌمو - 5٘

وهذا فً عهده؛ وال ندري  -أفعال العباد حتى ٌمع؛ ٌمول شٌخ اإلسبلم فً العمٌدة الواسطٌة: إن هإالء للٌل 
وهم الذٌن ٌمولون: إن هللا ٌعلم؛ لكنه  -اآلن هل زادوا، أم نمصوا؛ لكن فً اآلٌة رّد حتى على ؼٌر الؽالٌة منهم 

ناظروهم »رحمه هللا:  -، وأن اإلنسان مستمل بإرادته، وفعله؛ وجه ذلن ما لاله الشافعً لم ٌُرد أفعال اإلنسان
؛ وعلى هذا نمول: فً هذه اآلٌة الكرٌمة دلٌل على أن أفعال «بالعلم؛ فإن ألروا به ُخصموا، وإن أنكروه كفروا

مه، أو على خبلفه؛ فإن كان العباد مرادة هلل عز وجل؛ ألنها إن لم تكن مرادة فهً إما أن تمع على وفك عل
 على خبلفه فهو إنكار لعلمه؛ وإن كان على وفمه فبل بد أن تكون مرادة له؛ ألنه أراد أن تمع على حسب علمه.

 المرآن
لَِّذع اْإتُِمَن أََمانَتَهُ }َوإِْن ُكْنتُْم َللَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن َمْمبُوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُإّدِ ا

ُ بَِما تَْعَملُ  َ َربَّهُ َوََل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ َوَّللاَّ ({ ]البمرة : 2ٖٕوَن َلِليٌم )َوْليَتَِّك َّللاَّ
ٕ2ٖ] 

 التفسٌر:
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لحك شٌبًا ٌكون عنده ضمانًا لحمِّه إلى أن وإن كنتم مسافرٌن ولم تجدوا َمن ٌكتب لكم فادفعوا إلى صاحب ا
ٌردَّ المدٌُن ما علٌه من دٌن، فإن وثك بعضكم ببعض فبل حرج فً ترن الكتابة واإلشهاد والرهن، وٌبمى الدٌَّن 
ة المدٌن، علٌه أداإه، وعلٌه أن ٌرالب هللا فبل ٌخون صاحبه. فإن أنكر المدٌن ما علٌه من دٌن،  أمانة فً ذمَّ

َمن حضر وشهد، فعلٌه أن ٌظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب للب ؼادر فاجر.  وكان هنان
 وهللا الُمطَِّلع على السرابر، المحٌط علمه بكل أموركم، سٌحاسبكم على ذلن.

لال المرطبً: " ذكر هللا تعالى الندب إلى اإلشهاد والكتب لمصلحة حفظ األموال واألدٌان ، عمب ذلن   
حال األعذار المانعة من الكتب ، وجعل لها الرهن ، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو ؼالب بذكر 

األعذار ، ال سٌما فً ذلن الولت لكثرة الؽزو ، وٌدخل فً ذلن بالمعنى كل عذر. فرب ولت ٌتعذر فٌه الكاتب 
رٌم عذر ٌوجب طلب فً الحضر كؤولات أشؽال الناس وباللٌل ، وأٌضا فالخوؾ على خراب ذمة الؽ

 .(ٔ)الرهن"
إن كنتم "مسافرٌن وتداٌنتم إلى أجل و[،" أي: 2ٖٕلوله تعالى: }َوإِن ُكنتُْم على َسفٍَر{]البمرة:  
 .(ٕ)مسمى"
 .(ٖ)أي: ولم تجدوا من "ٌكتب لكم" [،2ِٖٕجُدوا َكاتِبًا {]البمرة:} َولَْم تَ  لوله تعالى:  
 .(ٗ)ٌعنً: لم تمدروا على كتابة الدٌن فً السفر" لال سعٌد بن جبٌر:"  
وروي عن ابن عباس، "أنه كان ٌمرأ }ولم تجدوا كتابا{، لال: ربما وجدوا كتابا، ولم ٌجدوا الدواة   

 .(٘)والصحٌفة"
 ، نحو ذلن.(5)، وأبً العالٌة(ٙ)وروي عن ومجاهد  
 :(2)[، على وجهٌن2َٖٕكاتِبًا{]البمرة: ولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:}  

 .(4)أحدهما:} َكاتِبًا{، وهً لراءة الجمهور، بمعنى: "رجل ٌكتب"
 (ٓٔ)الثانً: }كتابا{، بكسر الكاؾ وتخفٌؾ )التاء( و)ألؾ( بعدها وهو مصدر، وهً لراءة أبً بن كعب

 .(ٗٔ)ب كمابم ولٌام"، لال مكً: "ولٌل هو جمع كات(ٖٔ)، وأبً العالٌة(ٕٔ)ومجاهد (ٔٔ)وابن عباس
، لال (٘ٔ)ولرأ الضحان: }كتّابا{، على جمع الكاتب، فً حٌن لرأ البالون: }كاتِباً{، على الواحد"  

 .(ٙٔ)الثعلبً:" وهو األنسب مع المصحؾ"

                                                           
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٕ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .5ٕ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .4ٙ٘/ٕ(:صٖٖٗٓحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٗ)
 .4ٙ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .4٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .45ٕ/ٕ، ونمله الثعلبً فً تفسٌره: 4٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٖٙ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 4ٗ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 4)
 .45ٕ/ٕتفسٌر الثعلبً:  ( أنظر:ٓٔ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٖٖٖٓ(، و)ٕٖٖٓ، وابن أبً حاتم)4٘/ ٙ(:ص4ٖٗٙ(، و)2ٖٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .4ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:4٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .45ٕ/ٕه الثعلبً فً تفسٌره: . ونمل4ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:4٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .42ٕ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .42ٕ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
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ولالوا: "ربّما وجد  (ٕ)وأبو العالٌة (ٔ)ومثله: )صاحب( و)صحاب(، ولرأ بذلن مجاهد لال ابن عطٌة:"  
الكاتب ولم ٌجد المداد وال الصحٌفة، ولالوا: لم تكن ]لبٌلة[ من العرب إاّل كان فٌهم كاتب ولكن كانوا ال 

 .(ٖ)ٌمدرون على الملم والدواة"
ولد أخرج الطبري عن ابن عباس: "}فإن لم تجدوا كتابًا{،، ٌعنً بالكتاب ، الكاتَب والصحٌفة والدواة   
 .(ٙ)، وأبً العالٌة(٘). وروي نحوه عن مجاهد(ٗ)والملم"
لال ابن عطٌة: "فالمراءتان حسنتان إال من جهة خط المصحؾ، وروي عن ابن عباس أنه لرأ   

بضم الكاؾ على جمع كاتب، وهذا ٌحسن من حٌث لكل نازلة كاتب، فمٌل للجماعة ولم تجدوا كتابا، « كتابا»
وهذا « كتبا»، وحكى المهدوي عن أبً العالٌة أنه لرأ « كاتبا»لرأ وهذا هو الجنس الذي تدل علٌه لراءة من 

 .(5)« "كتابا»جمع كتاب من حٌث النوازل مختلفة، وهذا هو الجنس الذي تدل علٌه لراءة من لرأ 
 .(2)"من ٌكتب ، ألن ذلن كذلن فً مصاحؾ المسلمٌن"اءة الجمهور} َكاتِبًا{، بمعنى:والراجح هو لر  
ْمبُوَضةٌ{]البمرة:فَ لوله تعالى:}    .(4)[، أي:"فالوثٌمة رهان"2ِٖٕرَهاٌن مَّ
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:أي:"فارتهنوا ممن تداٌنونه رهونا، لٌكون وثٌمة لكم بؤموالكم"  
لال الماسمً: "أي "فالذي ٌستوثك به رهان ممبوضة ٌمبضها صاحب الحك، وثٌمة لدٌنه، هذا إذا لم   

 .(ٔٔ)ٌؤمن البعض البعض ببل وثٌمة"
 .(ٖٔ)إلى جوازه واختلفوا فً الحضر، فذهب الجمهور، (ٕٔ)فً السفر واتفك الفمهاء على جواز الرهن  
لال الواحدي:" أمر هللا تعالى عند عدم الكاتب فً حال السفر بؤخذ الرهون، لٌكون وثٌمة   

 .(ٗٔ)باألموال"
الذي له الحك من وروي "عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: فرهان ممبوضة ٌمول: فلٌرتهن   

 .(٘ٔ)المطلوب"
ولال الضحان: " ٌعنً بذلن: أنه ال ٌصلح إذا كان بٌعا فً سفر، إذا وجد كتابا، أن ٌؤخذ رهنا، ولكن   

 .(ٙٔ)لٌكتب حمه إلى أجله"

                                                           
 .4٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .4٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .42ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .4٘/ٙ(:ص2ٖٗٙ(تفسٌر الطبري)ٗ)
 .4٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٘)
 .4٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .4ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٙٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: 4)
 .42ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 . ٖٕٙ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٔٔ)
، ٖٓٓ/ ٕٔ، والمجموع ٕٗٔ -ٔٗٔ/ ٖ، واألم ٕٙٔ/ ٕوي ، وحاشٌة العد5ٕٗ/ ٘، والمنتمى شرح الموطؤ ٗٙ/ ٕٔ( أنظر: المبسوط ٕٔ)

 .ٔ٘ٔ/ 2، وكشاؾ المناع ٕٖٖ/ ٖوشرح منتهى اإلرادات 
، ٖٓٓ/ ٕٔ، والمجموع ٕٗٔ -ٔٗٔ/ ٖ، واألم ٕٙٔ/ ٕ، وحاشٌة العدوي 5ٕٗ/ ٘، والمنتمى شرح الموطؤ ٗٙ/ ٕٔ( أنظر: المبسوط ٖٔ)

 .ٔ٘ٔ/ 2، وكشاؾ المناع ٕٖٖ/ ٖوشرح منتهى اإلرادات 
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٗٔ)
 .4ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .4ٙ٘/ٕ(:ص4ٖٖٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
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وروي " عن عامر، فً لوله: }فرهان ممبوضة{، لال: هً منسوخة }فإن أمن بعضكم بعضا{، ٌعنً:   
 .(ٔ)نسخه ذلن"

 :(ٕ)لرهن( لوالن وفً )ا  
َهان فً الخٌل. لاله أبو عمرو ُهن فً األموال ، والّرِ  : (ٗ)، ومنه لول لَْعنَب(ٖ)أحدهما : أن الرُّ

ُهنُ       بَانَْت ُسعاُد وأَْمَسى ُدونََها َعَدُن       َوَؼِلمَْت ِعْنَدَها ِمْن لَْلبَِن الرُّ
 .(٘)أي وحب لها

َهان جمع ، والرُ   .(ٙ)ُهن جمع الجمع، مثل ثمار وثمر ، لاله الكسابً ، والفراءوالثانً : أن الّرِ
فَِرَهاٌن }واتفك الفمهاء فً الجملة على أن المبض شرط فً الرهن، لموله تعالى  

ْمبُوَضةٌ{]البمرة:  [، واختلفوا فً تحدٌد نوع الشرط: أهو شرط لزوم أو شرط تمام؟2ٖٕمَّ
، وأهل (4)، وأبو حنٌفة(2)، والشافعً(5)لاله  سعٌد بن جبٌرالمول األول: أن لبض الرهن شرط فً لزومه، 

 .(ٓٔ)الظاهر
 .(ٔٔ)  مالن المول الثانً: أن الرهن ٌلزم بمجرد العمد ولو لم ٌمبض المرهون، وهو مذهب

من المطلوب  -وهو الطالب  -لال ابن عثٌمٌن:" ولوله تعالى: } ممبوضة { أي ٌمبضها من ٌتوثك بها   
والطالب الذي لبض الرهن ٌسمى مرتهناً؛ فهنا راهن، ومرتهن، ورهن، ومرهون به؛ الذي هو الراهن؛ 

فالرهن: العٌن؛ والراهن: معطً الرهن؛ والمرتهن؛ آخذ الرهن؛ والمرهون به: الدٌن؛ فؤركان الرهن أربعة، 
ة ولم ٌبٌن سبحانه وتعالى كٌؾ المبض؛ فٌرجع فً ذلن إلى العرؾ؛ ومعناه: أن ٌكون الشًء فً لبض

 .(ٕٔ)اإلنسان، وتحت سٌطرته"
 ولال الراؼب:" واشتراط كونها ممبوضة تنبٌه أن الرهن ال ٌثبت حكمه ما لم ٌكن ممبوضا ألمرٌن:  

 أحدهما : أن ذلن معطوؾ على الشهادة فكما أن الشرط فً الشهادة معتبر كذلن هاهنا.
 .(ٖٔ)ة ، فٌجب أن تعتبر الصفة فٌه"والثانً : أن حكم الرهن مؤخوذ من هذه اآلٌة ولد أجازه بهذه الصف

لال الثعلبً:" وأجمعوا: إن الرهن ال ٌصح إاّل بالمبض، ولال مجاهد: "لٌس الرهن إاّل فً السفر عند   
،وأجاز ؼٌره فً جمٌع األحوال، ورهن رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم درعه عند (ٔ)عدم الكاتب"

 .(ٖ)"(ٕ)ٌهوديّ 

                                                           
 .4ٙ٘/ٕ(:صٖٓٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 . 4ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 42ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .42ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
، اللسان )رهن( ، ورواٌته هنان " من لبلن " ، وهً أجود فٌما أرى . ؼلك  ٗٓٗ - ٕٓٗاآلداب ، ولباب  ٙ:  ٔ(مختارات ابن الشجرى ٗ)

ن الرهن ؼلمًا )بفتحتٌن( وؼلولًا : إذا لم تجد ما تخلص به الرهن وتفكه فً الولت المشروط ، فعندبذ ٌملن المرتهن الرهن الذي عنده . كا
: فارلتن بعد العهود والمواثٌك والمحبات التً أعطٌتها ، فذهبت بذلن كله ، كما ٌذهب  هذا على رسم الجاهلٌة ، فؤبطله اإلسبلم . ٌمول

 [.4ٙ/ٙبالرهان من كانت تحت ٌده .]حاشٌة الطبري:
 .42ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .42ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 إال ممبوضا ٌمبضه الذي له المال".. ولفظه:" ال ٌكون الرهن 4ٙ٘/ٕ(:صٖٖٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٕ٘/ ٗ، ونهاٌة المحتاج 2ٙ -5ٙ/ ٘( أنظر: تحفة المحتاج 2)
 .4ٓ٘/ ٙ، وحاشٌة ابن عابدٌن 4ٓٔ/ 2(أنظر: فتح المدٌر 4)
 . 22/ 2(: ٕٓٔٔ( أنظر: المحلى: )ٓٔ)
على سابر العمود البلزمة بالمول، وعمدة وعُمدة مالن: لٌاس الرهن  .ٖٕٔ/ ٖ، وحاشٌة الدسولً 2ٓٔ/ ٕ( أنظر: الشرح الصؽٌر ٔٔ)

 [.2ٖٕ{ ]البمرة:  فَِرَهاٌن َمْمبُوَضةٌ  } :الؽٌر: لوله تعالى
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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ْمبُوَضةٌ{]البمرة: لوله تعالى:}ولد اختلفت المراءة فً     :(ٗ)[، على وجوه2ٖٕفَِرَهاٌن مَّ
 أحدها: } فَِرَهاٌن{، وهو جمع )الرهن(، وهً لراءة عامة أهل الحجاز والعراق.

الثانً: } فَُرُهٌن{، بضم الراء والهاء، على معنى جمع : )ِرهان(، و)ُرهن( جمع الجمع. وهً لراءة أبً 
 هما تخفٌؾ الهاء. عمرو وابن كثٌر ، وروي عن

 .(٘)الثالث:}فَُرْهٌن{ مخففة الهاء، على معنى جماع )َرْهن(، وهً لراءة عكرمة والمنهال وعبدالوارث
والرهن فً اللؽة: " ٌدل على ثبات شًء ٌمسن بحك أو ؼٌره. من ذلن الرهن: الشًء ٌرهن، تمول:   

 (ٙ)."رهنت الشًء رهناً، وال ٌمال: أرهنت
 وتطلك كلمة الرهن فً لؽة العرب على عدة معان ً منها:    

ٌمال: نعمة راهنة أي: دابمة، وماء راهن أي: راكد وثابت، وأرهنت لهم الطعام والشراب إرهاناً  أوال: الثبوت والدوام، 
 (5)أي: أدمته، وهو طعام راهن أي: دابم.

به فهو مرهون، واألصل مرهون بالدٌَّن فحذؾ للعلم  ثانٌا: الحبس، ٌمال: رهنته المتاع بالدٌَّن رهناً حبسته
ً (2) به ، ومنه لوله (ٓٔ" )، وكل ما احتبس به شًء فرهٌنه ومرتهنه(4) ، ورهن الشًء جعل الشًء محبوسا

 [.ٕٔتعالى: }ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌٌن{ ]الطور : 
ند المرتهن ممابل ما أخذه الراهن منه، ثالثا: وٌطلك الرهن وٌراد به العٌن المرهونة، وهً: ما وضع ع

وهذا من إطبلق المصدر وإرادة اسم المفعول، ومن ذلن ما ورد فً لسان العرب: أن الرهن هو: ما وضع 
 (ٔٔ)عند اإلنسان مما ٌنوب مناب ما أخذ منه، ٌمال: رهنت فبلناً داراً رهناً، وارتهنته إذا أخذه رهناً.

طبللات فكلها متماربة؛ ألن الحبس فٌه لزوم الشًء المحبوس، والدابم وال ٌوجد تعارض بٌن هذه اإل     
ؾ الرهن بمحله وهو المال المرهون.  والثابت الزم ومحبوس، واإلطبلق األخٌر للرهن ٌعّرِ
 ولد اختلفت عبارات الفمهاء فً تعرٌؾ الرهن، نظراً الختبلفهم فً أحكامه وشروطه:

فعند الحنفٌة: الرهن: "حبس شًء مالً بحك ٌمكن استٌٌفاإه منه ـ كالدٌَّن ـ حمٌمة أو حكماً، كاألعٌان  
 (ٕٔ")المضمونة بالمثل أو المٌمة

واعترض على هذا التعرٌؾ بؤنه ؼٌر جامع، وذلن لعدم شموله للرهن ؼٌر التام أو ؼٌر البلزم، وكذا      
 )كالدٌَّن(.لم ٌشمل رهن األعٌان المضمونة لموله

 (ٖٔ")وعند المالكٌة: "بذل من له البٌع ما ٌباع أو ؼرراً ولو اشترط فً العمد وثٌمة بحك
واعترض علٌه بؤنه ؼٌر جامع ؛ ألنه ٌخرج الرهن ؼٌر الممبوض، وكذلن فهو ؼٌر مانع لدخول      

 الدٌَّن ؼٌر البلزم فً التعرٌؾ.
                                                                                                                                                                                             

 . ولفظه:" ال ٌكون الرهن إال فً السفر".4ٙ٘/ٕ(:ص2ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 . من حدٌث أنس رضً هللا عنه.5ٕ4/ٕ(:ص4ٖٙٔالبخاري)( الحدٌث رواه ٕ)
 .42ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .45-4ٙ/ٙ، وتفسٌر الطبري: ٕٗٗ/ٕ، والحجة للمراءة السبعة: 4٘ٔ-4ٗٔ( أنظر:السبعة: ٗ)
 .42ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر  الثعلبً: ٘)
 ( .ٕ٘ٗ/ٕ(  معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس، مادة )رهن( )ٙ)
(، والصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، إسماعٌل حماد الجوهري ، مادة 22ٔ/ٖٔلسان العرب، ابن منظور، مادة: )رهن( )(  انظر:  5)

 (2ٕٕٔ/٘)رهن( )
 ، مادة )رهن(.4ٕ(  انظر: المصباح المنٌر، أحمد الفٌومً ص2)
 .24ٕ(  أنٌس الفمهاء فً تعرٌؾ األلفاظ المتداولة بٌن الفمهاء، لاسم المانونً ص4)
 ( مادة )رهن(.5ٕٖ/ٗ(  الماموس المحٌط ، الفٌروز آبادي )ٓٔ)
 (.22ٔ/ٖٔ(  انظر:  لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )رهن( )ٔٔ)
 ( .  2ٙ/ٓٔ(  حاشٌة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار، البن عابدٌن ) ٕٔ)
ً عبد هللا دمحم بن عب ( ٖٔ) ً )الحطاب( ) مواهب الجلٌل لشرح مختصر خلٌل، ألب ٖ٘ٙ/د الرحمن المؽرب 2 .) 
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 (ٔ")ى منها عند تعذر وفابهوعند الشافعٌة: "جعل عٌن مال وثٌمة بدٌن ٌستوف
 (ٕ")وعند الحنبلٌة: "جعل عٌن مالٌة وثٌمة بالدٌَّن ٌستوفى من ثمنه إن تعذر استٌفاإه ممن هو علٌه

ومن خبلل النظر فً التعرٌفات نجد أن ألرب التعرٌفات هو تعرٌؾ الشافعٌة، والحنابلة، وتعرٌؾ      
لملة االعتراضات علٌه، وكان ٌنبؽً أن ٌضاؾ كلمة)عمد( الحنابلة؛ فٌه زٌادة إٌضاح، فهو أولى من ؼٌره، 

 ألنها تشٌر إلى أركان المعرؾ.
[، " أي فإِن أمن الدابن المدٌن فاستؽنى عن الرهن 2ٖٕلوله تعالى:} فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعضاً{]البمرة:  

 .(ٖ)ثمة بؤمانة صاحبه"
أمٌنا عند صاحب الحك، فلم ٌرتهن، لثمته، وحسن لال سعٌد بن جبٌر:" فإن كان الذي علٌه الحك   
 .(ٗ)ظنه"

لال الثعلبً:" ٌعنً: فإن كان الذي علٌه لحك أمٌنا عند صاحب الحك فلم ٌرتهن منه شٌبا لثمته وحسن   
 .(٘)ظنّه"

 .(ٙ)لال الزمخشري:" فإن أمن بعض الدابنٌن بعض المدٌونٌن لحسن ظنه به  
 .(5)ته وجحوده الحك، فلم ٌشهد علٌه"لال الواحدي:" أي: لم ٌخؾ خٌان  
 .(2)لال الماسمً:"لحسن ظنه به واستؽنى بؤمانته عن االرتهان"  
لال أبو حٌان:" أي : إن وثك رب الدٌن بؤمانة الؽرٌم ، فدفع إلٌه ماله بؽٌر كتاب وال إشهاد وال   
 .(4)رهن"

أو حضرا فلم ٌتوثك بالكتابة  لال اآللوسً:" أي بعض الدابنٌن بعض المدٌونٌن بحسن ظنه سفرا  
 .(ٓٔ)والشهود والرهن"

 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي اتخذه أمٌناً؛ بمعنى أنه وثك منه أن ال ٌنكر، وال ٌبخس، وال ٌؽٌر"  
   َ لال الراؼب:" ولوله : }فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا{ ٌحث من ٌإتمن على حفظ األمانة كموله : }إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)ُكْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها{"ٌَؤُْمرُ 
وروي "عن أبً سعٌد الخدري، أنه تبل هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن{ حتى بلػ }فإن   

 .(ٖٔ)أمن بعضكم بعضا{، لال: هذه نسخت ما لبلها"
 .(ٗٔ)لموله: فإن أمن بعضكم بعضا"ولال الشعبً:" ال بؤس إذا أمنته، أال تكتب وال تشهد،   

 .(٘ٔ)وروي" عن حماد بن أبً سلٌمان، فً لوله: رفإن أمن بعضكم بعضا{، لال: أخبلق، دلهم علٌها"

                                                           
 ( .  ٕٔٔ/ٕ(  مؽنً المحتاج للشربٌنً ) ٔ)
 ( .  ٖٗٗ/ٙ(  المؽنً، البن لدامة ) ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٓ٘/ٕ(:صٖٗٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .44ٕ-42ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .4ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط: 5)
 .ٖٕٙ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن 2)
 .5ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 .ٓٙ/ٕ( روح المعانً:ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .4ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
 .5ٓ٘/ٕ(:صٖٔٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5ٓ٘/ٕ(:صٕٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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ولال الضحان: }فإن أمن بعضكم بعضا{، فمن لم ٌجد، فإنها عزمة أن ٌكتب وٌشهد، وال ٌؤخذ رهنا   
ام شهرٌن متتابعٌن{، وكما لال فً جزاء الصٌد!! }فما إذا وجد كاتبا، كما لال فً الظهار }فمن لم ٌجد فصٌ

استٌسر من الهدي{، فهذا ٌشبه بعضه بعضا، وآٌة الدٌن، حكم حكمه هللا وفصله وبٌنه، فلٌس ألحد أن ٌتخٌر 
 .(ٔ)فً حكم هللا"

   : ًّ ً للمفعول ، أي : آمنه الناس ، هكذا نمل هذه المراءة عن {فإن أومن}ولرأ أب ًّ ، رباعٌا مبنٌا أب
ًّ :  (ٕ)الزمخشري ، أي : وثك ببل وثٌمة صن ، وال ، افتعل من األمن{فإن ابتمن}، ولال السجاوندي : "ولرأ أب

 .(ٖ)رهن"
 .(ٗ)[، أي:" فلٌدفع ذان المإتمن الدٌن الذي علٌه"ٖٕٙلوله تعالى:} فَْلٌَُإّدِ الَِّذي اْإتُِمَن أََمانَتَهُ{]البمرة:  
 .(٘)لؽرٌم أمانته ، أي ما ابتمنه علٌه رب المال"لال أبو حٌان:" فلٌإّد ا  
 .(ٙ)ولال الشعبً:" صار األمر إلى األمانة"  
 .(5)ولال ابن جبٌر:" لٌإد الحك الذي علٌه إلى صاحبه"  
َ َربَّهُ{]البمرة:   َِّك َّللاَّ  .(2)[، أي: "ولٌتك هللا فً رعاٌة حموق األمانة"2ٖٕلوله تعالى: }َوْلٌَت
حٌان:" أي عذاب هللا فً أداء ما ابتمنه رب المال ، وجمع بٌن لوله : هللا ربه ، تؤكٌداً األمر لال أبو   

{ فؤمر بالتموى حٌن اإللرار بالحك ،  ٌِْه اْلَحكُّ التموى فً أداء الدٌن كما جمعهما فً لوله : }َوْلٌُْمِلِل الَِّذى َعلَ
 .(4)حٌن األخذ وحٌن الوفاء" وحٌن أداء ما لزمه من الدٌن ، فاكتنفه األمر بالتموى

 .(ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" خوؾ هللا، الذي علٌه الحك، فمال: }ولٌتك هللا ربه{"  
« الرب»ولال ابن عثٌمٌن:" أردؾ االسم األعظم: }هللا{ بموله تعالى: }ربه{ تحذٌراً من المخالفة؛ ألن   

 .(ٔٔ)تخالؾ تمواه"هو الخالك المالن المدبر؛ فاخَش هذا الرب الذي هو إلهن أن 
 .(ٕٔ)[، " أي : ال تخفوها وتؽلوها وال تظهروها"2ٖٕلوله تعالى:} َواَل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ{]البمرة:  

 .(ٖٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً:عند الحكام، ٌمول: من أشهد على حك، فلٌممها على وجهها، كٌؾ كانت"
 .(ٗٔ)نده، وإن كانت على نفسه أو الوالدٌن أو األلربٌن"ولال الربٌع:" فبل ٌحل ألحد أن ٌكتم شهادة هً ع

 .(٘ٔ)لال الصابونً:" أي إِذا دعٌتم إِلى أداء شهادة فبل تكتموها"  
لال أبو حٌان:" هذا نهً تحرٌم ، أال ترى إلى الوعٌد لمن كتمها ؟ وموضع النهً حٌث ٌخاؾ الشاهد   

 .(ٙٔ)ضٌاع الحك"

                                                           
 .5ٓ٘/ٕ(:صٖٖٗٓ)(أخرجه ابن أبً حاتمٔ)
 .4ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .5ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .5ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٘)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٙٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: 4)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٗٓحاتم)( أخرجه ابن أبً ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص4ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٓ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٔٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٙٔ)
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شهدتم به ال فً أصله، وال فً وصفه؛ فً أصله بؤن ٌنكر الشهادة  لال ابن عثٌمٌن:" أي ال تخفوا ما  
 .(ٔ)رأساً؛ وفً وصفه بؤن ٌزٌد فٌها، أو ٌنمص"

 .(ٕ)لال الثعلبً:" ولرأ السلمً: }وال ٌكتموا{ بالٌاء ومثله }ٌعملون{"  
 .(ٖ)[، "ٌعنً : ومن ٌكتم شهادته"2ٖٕلوله تعالى:} َوَمْن ٌَْكتُْمَها{]البمرة:  

 .(ٗ)بن عباس:" ومن الكبابر، كتمان الشهادة، ألن هللا ٌمول: }ومن ٌكتمها فإنه آثم للبه{"لال ا
وروي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }ومن ٌكتمها{، ٌعنً الشهادة، ال ٌشهد بها إذا دعً لها، }فإنه 

 .(٘)آثم للبه{"
ً وصاحبه  [، أي: "2ٖٕلوله تعالى:} فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ{]البمرة:   فإِن كتمانها إثم كبٌر، ٌجعل الملب آثما
 .(ٙ)فاجراً"
 .(5)لال الثعلبً:" فاجر للبه"  
 .(2)لال ابن عثٌمٌن:" أي من ٌخفٌها أصبلً، أو وصفاً، فمد ولع للبه فً اإلثم"  
الشهادة  لال أبو حٌان:" كتم الشهادة هو إخفاإها باالمتناع من أدابها ، والكتم من معاصً الملب ، ألن  

 .(4)علم لام بالملب ، فلذلن علك اإلثم به"
ولال المفسرون: ذكر هللا تعالى على كتمان الشهادة نوعا من الوعٌد لم ٌذكره فً سابر الكبابر، وهو   

، وٌمال: إثم الملب سبب مسخه، وهللا تعالى إذا مسخ للبا جعله منافما وطبع علٌه، نعوذ باهلل من (ٓٔ)إثم الملب
 .(ٔٔ)ذلن"

 : (ٕٔ)[، وجهٌن2ٖٕوذكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}فَإِنَّهُ َءاثٌِم لَْلبُهُ{]البمرة:  
 .(ٖٔ)أحدهما : معناه فاجر للبه ، لاله السدي 

 .(٘ٔ)، وروي نحوه عن ابن عباس(ٗٔ)والثانً : مكتسب إِلثم الشهادة . لاله الربٌع

                                                           
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .44ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .44/ٙتفسٌر الطبري: ( ٖ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٔ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .44ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .5ٕٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .5ٕٔ/ٕ(البحر المحٌط: 4)
: كتمان الشهادة : هو أن ٌضمرها  -الزمخشري-؟ للت -ال الملب وحده  والجملة هً اآلثمة -( لال الزمخشري: " وما فابدة ذكر الملب ٓٔ)

دت التوكٌد : وال ٌتكلم بها ، فلما كان إثما ممترفا بالملب أسند إلٌه ، ألّن إسناد الفعل إلى الجارحة التً ٌعمل بها أبلػ. أال تران تمول إذا أر
، وألّن الملب هو ربٌس األعضاء والمضؽة التً إن صلحت صلح الجسد كله  هذا مما أبصرته عٌنى ، ومما سمعته أذنى ، ومما عرفه للبً

وإن فسدت فسد الجسد كله ، فكؤنه لٌل : فمد تمكن اإلثم فً أصل نفسه ، وملن أشرؾ مكان فٌه. ولببل ٌظن أن كتمان الشهادة من اآلثام 
واللسان ترجمان عنه. وألّن أفعال الملوب أعظم من أفعال سابر المتعلمة باللسان فمط ، ولٌعلم أّن الملب أصل متعلمه ومعدن الترافه ، 

الجوارح وهً لها كاألصول التً تتشعب منها. أال ترى أّن أصل الحسنات والسٌبات اإلٌمان والكفر ، وهما من أفعال الملوب ، فإذا جعل 
 [.ٖٓٓ-4ٕٕ/ٔكتمان الشهادة من آثام الملوب فمد شهد له بؤنه من معاظم الذنوب".]الكشاؾ: 

 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٔٔ)
 . 4ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٓ، وابن أبً حاتم)ٓٓٔ-44/ٙ(:ٙٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .44/ٙ(:٘ٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٓٔ/ٙ(:5ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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تم من أفعاله، وإذ هو المضؽة التً بصبلحها لال ابن عطٌة:" وخص هللا تعالى ذكر الملب إذ الك  
 .(ٕ()ٔ)ٌصلح الجسد كما لال علٌه السبلم"

لال الراؼب:" أي ٌؤثم بذلن للبه ، وٌجوز أن ٌكون معناه : " إنما ٌكتم الشهادة ومن ٌكتم ألنه لد أثم   
ب مبالؽة فً الذم ، فالملب للبه " لٌل فحمله ذلن على ارتكاب المحارم واحتماب المآثم ، وإضافة اإلثم إلى المل

ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ، ولال بعضهم : " فً أٌة الدٌن صبلح للدٌن والدنٌا "  ممر البر واإلثم ، ولهذا لال : }َوَمْن ٌُْإِمْن بِاَّللَّ
، فاإلنسان بمراعاة ما أرشده هللا إلٌه فٌهما ٌبعد عن جحود الحك الذي هو سبب التنازع ، والتنازع سبب كل 

ذلن لال تعالى : }َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرٌُحُكْم{ ، ومن هذه الوجه منع من البٌعات المجهولة شر ول
وجهل المدة وسابر األشٌاء المإدٌة إلى المنازعة ، أوجب اإلشهاد من أوجبه ، ألن كل ما ٌإدي إلى فساد 

 .(ٖ)فحسم مادته واجب"
بنصب )الباء(، لال مكً: هو على التفسٌر، ثم « فإنه آثم للبه»عبلة  لال ابن عطٌة: "ولرأ ابن أبً  

 .(ٗ)ضعفه من أجل أنه معرفة"
، أي: جعله آثما". لال الثعلبً: "على وزن (٘)ونمل الزمخشري عن ابن أبً عبلة أنه لرأ "أثم للبه"  

 .(ٙ))أفعل(، أي جعل للبه أثما"
ُ بَِما تَْعَملُونَ    [، "أي ال ٌخفى علٌه شًء من أعمال وأفعال 2َٖٕعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(5)العباد"

 .(2)ولال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: من كتمان الشهادة، وإلامتها علٌهم"
 .(4)لال الثعلبً:" من بٌان الشهادة وكتمانها"  
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة: فٌه" توعد وإن كان لفظها ٌعم الوعٌد والوعد"  
هذه موصولة تفٌد العموم، وتشمل كل ما ٌعمله اإلنسان من خٌر أو شر فً « ما»عثٌمٌن:" لال ابن   

الملب، أو فً الجوارح؛ ولَّدم }بما تعملون{ على متعلّمها لموة التحذٌر، وشدته؛ فكؤنه حصر علمه فٌما نعمل؛ 
العلم على ما نعمل  فٌكون هذا أشد فً بٌان إحاطته بما نعمل؛ فٌتضمن لوة التحذٌر؛ ولٌس ممتضاه حصر

 .(ٔٔ)فمط"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أنه إذا لم ٌجد كاتباً فً السفر فإنه ٌوثك الحك بالرهن الممبوض. - ٔ
ومنها: عناٌة هللا عز وجل بحفظ أموال عباده؛ ٌعنً أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن  - ٕ

 رتهن رهناً حفظاً لماله، وخوفاً من النزاع، والشماق فً المستمبل.اإلنسان إذا داٌن ؼٌره، ولم ٌجد كاتباً فإنه ٌ
                                                           

 .22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
؛ فاإلنسان لد ٌكتمها، وال ٌُْعلَم بها؛ فاألمر هنا راجع إلى الملب؛ ( وذكر ابن عثٌمٌن:" وإنما أضاؾ ٕ) ًّ اإلثم إلى الملب؛ ألن الشهادة أمر خف

أال وإن فً الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال »وألن الملب علٌه مدار الصبلح، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
، كتاب 4٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 4ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙجه البخاري صخر«] وهً الملب

 [.5ٕٗ/ٖ[.]تفسٌر ابن عثٌمٌن: 44٘ٔ[ 5ٓٔ] 4ٗٓٗ: أخذ الحبلل وترن الحرام، حدٌث رلم ٕالمسالاة، باب 
 .4ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔشاؾ: ( الك٘)
 .44ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٖٗ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .44ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:4)
 .22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
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بالسفر سواء  -حسبما فً اآلٌة  -ومنها: جواز الرهن؛ لموله تعالى: } فرهان {؛ ولكن ذلن مشروط  - ٖ
 كان لصٌراً، أو طوٌبًل؛ وبؤال نجد كاتباً؛ فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره: فمد

؛ وهذا ٌدل على جواز (ٔ)اشترى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثٌن صاعاً من الشعٌر ألهله، ورهن درعه عند ٌهودي حتى مات
 الرهن فً الحضر حتى مع وجود الكاتب.

فإذا لال لابل: إذا كان األمر هكذا فما الجواب عن اآلٌة؟ فالجواب عن اآلٌة أن هللا عز وجل ذكر صورة 
الكاتب فإن صاحب الحك ٌتوثك لحمه بالرهن الممبوض؛ فذكر هذه الصورة ال على أنها شرط  إذا تعذر فٌها

للحكم؛ ٌعنً كؤنه لال: إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم فً السفر، ولٌس عندكم كاتب فرهان 
 ممبوضة.

بض فً الرهن؛ وفً هذه المسؤلة ومن فوابد اآلٌة: أن بعض العلماء استدل بهذه اآلٌة على لزوم الم - ٗ
 ثبلثة ألوال:

ً فً الرهن؛ والوصؾ الزم  المول األول: أن لبض الرهن شرط لصحته؛ ألن هللا جعل المبض وصفا
 للموصوؾ.

وإن  -ال لصحته؛ وعلى هذا المول ٌكون الرهن صحٌحاً  -والمول الثانً: أن المبض شرط للزوم الرهن 
 لراهن أن ٌتصرؾ فٌه بما شاء.لكنه لٌس ببلزم؛ فل -لم ٌُمبَض 

لٌس بشرط ال للصحة، وال للزوم؛ وإنما ذكر هللا المبض  -أعنً لبض الرهن  -والمول الثالث: أن المبض 
فً هذه الحال؛ ألن التوثك التام ال ٌحصل إال به لكون المتعالدٌن فً سفر؛ ولٌس ثمة كاتب، فبل ٌحصل تمام 

وإن لم ٌمبض؛  -ل هو الراجح؛ وعلٌه فالرهن الزم صحٌح بمجرد عمده التوثمة بالرهن إال بمبضه؛ وهذا المو
[ ، ولوله تعالى: }وأوفوا بالعهد إن العهد كان ٔلمول هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ ]المابدة: 

ً بٌته وهو ساٖٗمسإوالً{ ]اإلسراء:  كن فٌه، أو [ ؛ وعلى هذا المول عمل الناس: فترى الرجل ٌكون راهنا
 راهناً سٌارته وهو ٌستعملها؛ وال تستمٌم حال الناس إال بذلن.

ومن فوابد اآلٌة: أنه إذا حصل االبتمان من بعضنا لبعض لم ٌجب رهن، وال إشهاد، وال كتابة؛ لموله  - ٘
اسخة لما سبك تعالى: } فإن أمن بعضكم بعضاً فلٌإد الذي اإتمن أمانته {؛ ولهذ لال كثٌر من العلماء: إن هذه ن

[ ، ولوله تعالى: 2ٕٕفً لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه{ ]البمرة: 
[ ، ولوله تعالى: } وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان ممبوضة {؛ 2ٕٕ}وأشهدوا إذا تباٌعتم{ ]البمرة: 

صة   لما سبك.والصحٌح أنها لٌست ناسخة؛ بل مخّصِ
ومنها: وجوب أداء األمانة على من اإتمن؛ لموله تعالى: } فلٌإد الذي اإتمن أمانته {؛ فإذا وجب أداء  - ٙ

 األمانة حرمت الخٌانة.
ومنها: أنه لو تلفت العٌن بٌد األمٌن فإنه ال ضمان علٌه ما لم ٌتعد، أو ٌفرط؛ لموله تعالى: } فلٌإد  - 5

، الذي اإتمن أمانته {؛ فسماه ا هللا سبحانه وتعالى أمانة؛ واألمٌن ٌده ؼٌر متعدٌة؛ فبل ٌضمن إال إذا حصل تعّدٍ
ببٌع، أو شراء،  -كما ٌفعل بعض الناس  -أو تفرٌط؛ ومن التعدي إذا أعطً اإلنساُن أمانة للحفظ تصرؾ فٌها 

لن صارت عندن أو نحو ذلن؛ وهذا حرام ال ٌجوز؛ وإذا أردت أن تفعل فاستؤِذن من صاحبها؛ فإن أذن 
 لرضاً.
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على هذا الذي اإتمن أال ٌؽتر بثمة الناس به، فٌفرط فٌما ٌجب علٌه من  - 2

أداء األمانة؛ لموله تعالى: } ولٌتك هللا ربه {؛ فؤمره هللا سبحانه وتعالى بؤن ٌتمً هللا: لال تعالى: } ولٌتك هللا {، 
وهً أن اإلنسان فً هذه الممامات ٌنظر إلى ممام الربوبٌة كما  -{؛ ففٌه فابدة وأردفها بموله تعالى: } ربه 

ٌنظر إلى ممام األلوهٌة؛ فبنظره إلى ممام األلوهٌة ٌفعل هذا تعبداً هلل سبحانه وتعالى، وتمرباً له؛ وبنظره إلى 

                                                           
 .4ٕٔٙ: ما لٌل فً درع النبً ملسو هيلع هللا ىلص والممٌص فً الحرب، حدٌث رلم 24، كتاب الجهاد، باب ٖٕٗراجع البخاري ص (ٔ)
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بل بد أن ٌمرن اإلنسان بٌن ممام ممام الربوبٌة ٌحذر المخالفة؛ ألن الرب هو الذي له الخلك، والملن، والتدبٌر؛ ف
 األلوهٌة، وممام الربوبٌة.

؛ فاألول فٌه إثبات « الرب»، و « هللا»ومن فوابد اآلٌة: إثبات ما دّل علٌه هذان االسمان؛ وهما  - 4
األلوهٌة؛ والثانً فٌه إثبات الربوبٌة؛ ألن المعبود البد أن ٌكون أهبلً للعبادة؛ والرب البد أن ٌكون أهبلً 

لربوبٌة؛ وال ٌتحمك ذلن إال بكمال الصفات؛ ولهذا نمول: توحٌد الربوبٌة ٌستلزم توحٌد األلوهٌة؛ والتوحٌدان ل
ٌستلزمان كمال األسماء، والصفات؛ ولهذا لال إبراهٌم )ص( ألبٌه: }ٌا أبت لم تعبد ما ال ٌسمع وال ٌبصر وال 

 [ .ٌٕٗؽنً عنن شٌباً{ ]مرٌم: 
ٌم كتمان الشهادة؛ ٌعنً إخفاءها سواء كان كتمان أصلها، أو وصفها؛ وسواء ومن فوابد اآلٌة تحر - ٓٔ

كان الحامل لها المرابة، والؽنى؛ أو البعد، والفمر؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا كونوا لوامٌن بالمسط 
 [ اآلٌة.ٖ٘ٔما...{ ]النساء: شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدٌن واأللربٌن إن ٌكن ؼنٌاً أو فمٌراً فاهلل أولى به

 {.وهً لوله تعالى: } فإنه آثم للبه -ومنها: أن كتْم الشهادة من الكبابر؛ لوجود العموبة الخاصة بها  - ٔٔ
ومنها: عظم كتم الشهادة؛ ألنه أضاؾ اإلثم فٌها إلى الملب؛ وإذا أثم الملب أثمت الجوارح؛ لمول  - ٕٔ

 (ٕ)«التموى هاهنا»؛ ولوله )ص(: (ٔ)«وإن فً الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كلهأال »النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
وأشار إلى صدره؛ فالتموى فً الملب، ولٌست فً اللسان، وال فً األفعال، وال فً األحوال؛ فمد ٌكون اإلنسان 

ً بموله ؼٌر متٍك بملبه: تجده بفعله ٌتزّي بزي المسلم ً بفعله متمٌا إعفاء اللحٌة، والولار،  من -الخالص  متمٌا
، وٌذكر هللا، وٌكبر؛ هذه ال شن «اللهم اؼفر لً»، «أستؽفر هللا»والسكٌنة، وكذلن ٌمول لول المسلم الخالص: 

 تموى فً الظاهر؛ والؽالب أنها دلٌل على تموى الباطن.
ا تعملون علٌم {؛ ومن فوابد اآلٌة: عموم علم هللا سبحانه وتعالى بكل ما نعمل؛ لموله تعالى: } بم - ٖٔ

فإن } ما { اسم موصول؛ واالسم الموصول ٌفٌد العموم، فٌشمل كل ما نعمل من أعمال الملب، وأعمال 
 الجوارح.

إن لٌل: لمراعاة الفواصل للنا: فالنون تؤتً فً الفواصل كثٌراً، مثل  -إذا لال لابل: ما فابدة التمدٌم هنا 
[ ؛ وإن لٌل: للحصر للنا: ال ٌصح؛ ألن هللا ٌعلم كل شًء؛ ال 22مل: لوله تعالى: }إنه خبٌر بما تفعلون{ ]الن

 ٌختص علمه بما نعمل فمط؛ فبل وجه للحصر؛ إذاً ما الفابدة؟.
لكان عالماً بعملنا؛  -وحاشاه من ذلن  -فالجواب: الفابدة شدة التحذٌر، والتنبٌه، كؤنه ٌمول: لو لم ٌعلم شٌباً 

 الكبلم على وجه الحصر اإلضافً.فمن لوة التحذٌر واإلنذار جاء 
؟ للنا: ربما نمول ذلن؛ ولد ال نموله؛ لد «العلٌم»إذا لال لابل: هل نستفٌد من هذا أن من أسماء هللا  - ٗٔ

كموله تعالى: }وهو السمٌع  لٌس« علٌم بكذا»نمول: إن االسم إذا لٌد بمتعلِّك فإنه ٌنملب إلى وصؾ، فٌكون 
، فكان وصفاً، ولٌس اسماً؛ أما لو لال تعالى: }وهو العلٌم «علٌم بـ...»ن هذا لٌُد: [ ؛ أل5ٖٔالعلٌم{ ]البمرة: 

 [ لكان هذا اسماً ببل شن.2ٗالحكٌم{ ]الزخرؾ: 
ومن فوابد اآلٌة: التحذٌر من المخالفة بكون هللا سبحانه وتعالى عالماً بما نعمل؛ وجه التحذٌر: تمدٌم  - ٘ٔ

 المعمول.
ؼبلة المدرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال ٌعلم بؤفعال العباد إال إذا ولعت؛ فإن لوله ومنها: الرد على  - ٙٔ

 تعالى: } بما تعملون علٌم { ٌتضمن ما لد عملناه بالفعل، وما سنعمله.
 المرآن

                                                           
، كتاب المسالاة، باب 4٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 4ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .44٘ٔ[ 5ٓٔ] 4ٗٓٗدٌث رلم : أخذ الحبلل وترن الحرام، حٕ

 .ٕٗٙ٘[ ٕٖ] ٔٗ٘ٙ: تحرٌم ظلم المسلم وخذله ... ، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب البر والصلة، باب 5ٕٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
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ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اِْلَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ  ُ فَيَْؽِفُر ِلَمْن }َّلِلَّ يَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
ُ َللَى ُكّلِ َشْيٍء لَِديٌر ) ُب َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  [2ٕٗ({ ]البمرة : 2ٕٗيََشاُء َويُعَذِّ

 التفسٌر:
هلل ملن السماوات واألرض وما فٌهما ملًكا وتدبًٌرا وإحاطة، ال ٌخفى علٌه شًء. وما تظهروه مما فً 

إن هللا ٌعلمه، وسٌحاسبكم به، فٌعفو عمن ٌشاء، وٌإاخذ من ٌشاء. وهللا لادر على كل شًء، أنفسكم أو تخفوه ف
ولد أكرم هللا المسلمٌن بعد ذلن فعفا عن حدٌث النفس وخطرات الملب ما لم ٌتبعها كبلم أو عمل، كما ثبت ذلن 

 عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
السموات واألرض وما فٌهن وما بٌنهن ، وأنه المطلع على ما لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى أن له ملن   

فٌهن ، ال تخفى علٌه الظواهر وال السرابر والضمابر ، وإن دلت وخفٌت ، وأخبر أنه َسٌُحاسب عباده على ما 
ُ َوٌَْعلَُم َما فًِ  فعلوه وما أخفوه فً صدورهم كما لال : } لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ  َّللاَّ

ٍء لَِدٌٌر { ]آل عمران :  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش رَّ َوأَْخفَى { ]طه : 4ٕالسََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض َوَّللاَّ [ ، ولال : } ٌَْعلَُم الّسِ
هذا لما [ ، واآلٌات فً ذلن  كثٌرة جدا ، ولد أخبر فً هذه بمزٌد على العلم ، وهو : المحاسبة على ذلن ، ول5

نزلت هذه اآلٌة اشتد ذلن على الصحابة ، رضً هللا عنهم ، وخافوا منها ، ومن محاسبة هللا لهم على جلٌل 
 .(ٔ)األعمال وحمٌرها ، وهذا من شدة إٌمانهم وإٌمانهم"

 :(ٕ)وفً سبب نزول اآلٌة لوالن  
 أحدهما: أنها نزلت فً كتمان الشهادة.
أبً زٌاد عن ممسم عن ابن عباس، "أنه لال فً هذه اآلٌة }َوإِْن تُْبُدوا فمد أسند الطبري من طرٌك ٌزٌد بن 

ُ{ لال: نزلت فً كتمان الشهادة" ، (ٗ). وروي مثله عن الشعبً(ٖ)َما فًِ أَْنفُِسُكْم أَو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
 .(٘)وعكرمة

 .(ٙ)لول مماتل والوالديوالثانً: أنها نزلت فٌمن ٌتولّى الكافرٌن من المإمنٌن. وهو 
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة:   [، أي: " ملن كل ما فً السموات وما 2ٕٗلوله تعالى: } َّلِلَّ

 .(5)فً األرض"
 .(2)لال الواحدي:" ملكا، وهو مالن أعٌانه ٌملن تصرٌفه وتدبٌره"  
ألرض فهو هلل خلماً، وملكاً، وتدبٌراً؛ ولٌس ألحد لال ابن عثٌمٌن:" أن كل شًء فً السموات أو فً ا  

 .(4)ؼٌره فٌه ملن"
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي الجمٌع ملٌن له وعبٌد"  
لال الطبري:" وإلٌه تدبٌر جمٌعه ، وبٌده صرفه وتملٌبه ، ال ٌخفى علٌه منه شًء ، ألنه مدبره   

 .(ٔٔ)ومالكه ومصّرفه"

                                                           
 [.ٙٔٔ/ٔ(:صٕ٘ٔ،  وصحٌح مسلم: )ٖٖٔ/ٔ(:ص5ٕٔٓ. وانظر الخبر فً: المسند)5ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٔ(انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕ)
 .٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(الطبري)ٗ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، و)ٔ٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .44ٕ/ٕ( نمل عنهم الثعلبً فً تفسٌره: ٙ)
 .ٔٓٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٓٗ/ٔ( تفسٌر االوسٌط: 2)
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: (4)
 .ٕٕٓ/ٕ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٔٓٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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نه له ما فً السماوات وما فً األرض، الجمٌع خلمهم ورزلهم لال السعدي:" هذا إخبار من هللا أ  
ودبرهم لمصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، فكانوا ملكا له وعبٌدا، ال ٌملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال موتا وال 

 .(ٔ)حٌاة وال نشورا، وهو ربهم ومالكهم الذي ٌتصرؾ فٌهم بحكمته وعدله وإحسانه"
جمٌع ما فً السموات وما فً األرض ملن هللا وطاعة، ألنه الموجد  ولال ابن عطٌة:" المعنى  

المخترع ال رب ؼٌره، وعبر ب ما وإن كان ثم من ٌعمل ألن الؽالب إنما هو جماد، وٌمل من ٌعمل من حٌث 
 .(ٕ)للت أجناسه، إذ هً ثبلثة: مبلبكة، وإنس، وجن، وأجناس الؽٌر كثٌرة"

ِ َما فًِ    [، اختلؾ فً إضافة ذلن إلى هللا 2ٕٗالسََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة:ولوله تعالى: } َّلِلَّ
 : (ٖ)تعالى لوالن

 أحدهما : أنه إضافة تملٌن تمدٌره : هللا ٌملن ما فً السماوات وما فً األرض .
 والثانً : معناه تدبٌر ما فً السماوات وما فً األرض .

 .(ٗ)[، " أي: وإن تظهروا ما فً للوبكم"2ٕٗأَْنفُِسُكْم{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ   
 . (٘)لال الصابونً:" أي إِن أظهرتم ما فً أنفسكم من السوء"  
لال الماوردي:  إبداُء ما فً النفس هو العمل بما أضمروه، وهو ُمَإاَخذ به وُمَحاَسب علٌه ، وأما   

 .(ٙ)مل به"إخفاإه فهو ما أضمره وحّدث به نفسه ولم ٌع
 .(5)[، أي: " أو أسررتموه"2ٕٗلوله تعالى: }أَْو تُْخفُوهُ{]البمرة:  
وه، فبل ٌطلع علٌه أحد"    .(2)لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً تسرُّ
ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسُكْم أَْو   

 لوال:[، على أ2ٕٗتُْخفُوهُ{]البمرة:
 .(4)أحدها: وإن تسروا ما فً أنفسكم: من الٌمٌن والشن. لاله مجاهد

الثانً: ولٌل: }َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسُكْم{، ٌعنً اإلسبلم }أَْو تُْخفُوهُ{، ٌعنً اإلٌمان. وهو لول جعفر بن 
 .(ٓٔ)دمحم

ما فً للوبكم مّما عرفتم وعمدتم علٌه }أَْو  الثالث: ولال بعضهم: "}َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسُكْم{، ٌعنً
ُ{، فؤّما ما حّدثتم به أنفسكم مّما لم تعزموا  تُْخفُوهُ{، فبل تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون علٌه، }ٌُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ

ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعَها{، وال ٌإاخذ به. ودلٌل هذا التؤ ُ بِاللَّْؽِو علٌه فإن ذلن مّما }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ وٌل لوله: }ال ٌُإاِخذُُكُم َّللاَّ
ٌْمانُِكْم َولِكْن ٌُإاِخذُُكْم بِما َكَسبَْت لُلُوبُُكْم{]البمرة:  .(ٔٔ)["ٕٕ٘فًِ أَ

 (ٔ)، وروي عن الشعبً(ٕٔ)الرابع: ولال جماعة: "}َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسُكْم{ فً الشهادة. لاله ابن عباس
 مثل ذلن.، (ٖ)وممسم (ٕ)وعكرمة

                                                           
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .24ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 ،ٖٔٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 ،ٖٔٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 ،ٖٙٔ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص4ٖ٘ٓ، وابن ابً حاتم)٘ٔٔ/ٙ(:ص4ٔٗٙ(، و)4ٓٗٙ(، )24ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .ٖٔٓ/ٕ( نمله عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٓٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙ، و)ٕٓٔ/ٙ(:صٓ٘ٗٙو)(، 4ٗٗٙ، و تفسٌر الطبري)5ٕ٘/ٕ(:صٖٙ٘ٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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 .(ٗ)الخامس: ولٌل : "من االحتٌال للربا"
 .(٘)[، أي:" فإِن هللا ٌعلمه وٌحاسبكم علٌه"2ٕٗلوله تعالى:} ٌَُحاِسْبُكم بِِه هللاُ{]البمرة:  
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌُْطِلعكم علٌه على وجه المحاسبة؛ وال ٌلزم من المحاسبة العموبة"  
 .(5)إاخذكم، والمحاسبة ؼٌر المعالبة، والحساب ثابت والعماب سالط"لال الثعلبً:" ولم ٌمل: ٌ  

 .(2)روي " عن ابن عباس: }ٌحاسبكم به هللا{، ٌمول: ٌخبركم"
 .(4)وروي "عن عبد بن المبارن لال: للت لسفٌان: لٌإاخذ العبد بالهّمة، لال: إذا كان عزما أخذ بها"  
تنفع فٌه المواراة والكتم، بل ٌعلمه وٌحاسب علٌه، ولوله:  لال ابن عطٌة:" معناه أن األمر سواء، ال  

فًِ أَْنفُِسُكْم تمتضً لوة اللفظ أنه ما تمرر فً النفس واعتمد واستصحبت الفكرة فٌه، وأما الخواطر التً ال 
 .(ٓٔ)ٌمكن دفعها فلٌست فً النفس إال على تجوز"

ُ{، لٌس ولال الزحٌلً:" والوالع أن هذه اآلٌةن }َوإِْن تُْبدُ    وا ما فًِ أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ ٌُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
المراد بها الحساب على الوساوس والخواطر، وإنما الممصود بها أن َّللّا تعالى ٌعلم وٌحاسب على ما استمر 

ممدور  فً النفوس من الخلك الراسخ الثابت كالحب والبؽض، وكتمان الشهادة، ولصد الخٌر والسوء، مما هو
ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعَها{، لٌست ناسخة لهذه اآلٌة، وإنما هً موضحة"  .(ٔٔ)لئلنسان، وتكون آٌة :}ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

ُ{ ]البمرة: -عز وجل-وظاهر لول هللا   [ أن هللا 2ٕٗ: }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
اد بما أظهرته نفوسهم وما أضمرته، هذا معنى اآلٌة على ممتضى اللؽة، ولد اختلؾ أهل العلم فٌها ٌجازي العب

 على ألوال: 
أحدها: أنها محكمة مخصوصة، وأنها فً الشهادة؛ ألنها جاءت بعد النهً عن كتمانها والوعٌد علٌه، 

، (ٗٔ)، وداود(ٖٔ)، لاله ابن عباس(ٕٔ)ومعناها: إن تبدو أٌها الشهود ما فً نفوسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا
 . (ٙٔ)، والشعبً(٘ٔ)وعكرمة

والثانً: أنها محكمة مخصوصة بما ٌطرأ على النفوس من األمور التً هً بٌن الشن والٌمٌن، لاله 
 . (5ٔ)مجاهد

، (ٔ)والثالث: أنها محكمة عامة، ولكن العذاب على ما فً النفس ٌختص بالكفار والمنافمٌن. لاله ابن عباس
 .(ٖ)، ومجاهد(ٕ)والربٌع 

                                                                                                                                                                                             
 . ذكره دون سند.5ٕ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(الطبري)ٔ)
 . ذكره دون سند.5ٕ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٖٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، و)ٔ٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ذكره دون سند.5ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٖ)
 .5ٖٕ/ٕ( حكاه أبو حٌان فً تفسٌره: ٗ)
 ،ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 . ٕٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .5ٗ٘/ٕ(:صٖٗٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 . ٖٔٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 4)
 .24ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .44ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙ، و)ٕٓٔ/ٙ(:صٓ٘ٗٙ(، و)4ٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٙ(:صٔ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، )ٔ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص4ٖ٘ٓتم)، وابن ابً حا٘ٔٔ/ٙ(:ص4ٔٗٙ(، و)4ٓٗٙ(، )24ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
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ُب َمن ٌََشآُء{، محموالً على  وعلى هذا المول: "ٌكون:}فٌََْؽِفُر ِلَمن ٌََشآُء{، محموالً على المسلمٌن، }َوٌُعَذِّ
 . (ٗ)الكافرٌن والمنافمٌن"

والرابع: ، ولال آخرون: إن العذاب الذي ٌكون جزاء لما خطر فً النفوس ال ٌكون فً اآلخرة وإنما 
 رضً هللا عنها . (٘)ابب الدنٌا وآالمها وسابر مكارهها. وهذا لول عابشةبمص

 .(ٙ)[،  ٌعنً فً الدنٌا"ٖٕٔلال الثعلبً:" ٌدّل علٌه لوله }َمْن ٌَْعَمْل ُسوءاً ٌُْجَز بِِه{]النساء:  
 وهذه األلوال محل نظر؛ ألن التخصٌص فٌها ببل مخصص، وهللا أعلم.   

ُ{ منسوخ بموله-وجلِ عز -والرابع: أن لوله : -عز وجل-: }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها{ ، ألن اآلٌة األولى لررت أن العباد محاسبون بما أبدوه وأخفوه وٌدخل فً ذلن (5)}ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
لررت أن التكلٌؾ ال ٌتجاوز الوسع والطالة، وحدٌث النفس وخطراتها متجاوز  حدٌث النفس، واآلٌة الثانٌة

، (ٕٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)،  والزهري(ٓٔ)، وابن عباس(4)، وعابشة(2)لذلن. روي هذا المول عن ابن مسعود
، (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)،  والحسن(ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، والضحان (ٗٔ)، والشعبً(ٖٔ)وعامر
 . (٘)والسدي

                                                                                                                                                                                             
 .٘ٔٔ-ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٙٗٙ(، و)2٘ٗٙ(، و)2ٕٗٙ(، و)2ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5٘٘-5ٗ٘/ٕ(:صٖ٘ٙٓ، وابن أبً حاتم)٘ٔٔ/ٙ(:ص25ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٗٔٔ/ٙ(:ص4ٔٗٙ(، و)4ٓٗٙ(، و)24ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .5ٗ٘/ٕ(:صٕٖٙٓ، وابن أبً حاتم)5ٔٔ/ٙ(:ص4٘ٗٙ(، و)4ٗٗٙ(، )4ٖٗٙو) (،4ٕٗٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٔٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 ( ومن األخبار التً وردت فً النسخ: 5)

األول: أنها نسخت بما رواه العبلء بن عبد الرحمن بن ٌعموب عن أبٌه عن أبً هرٌرة، لال : "لما نزلت على رسول هللا صلى هللا علٌه 
 ِ ُ وسلم : } َّلِلَّ ُ َعلَى  َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسكُْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ ُب َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ فٌََْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

ٍء لَِدٌٌر { اشتد ذلن على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًْ  ، فؤتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم جثوا على الركب ، ولالوا : ٌا رسول هللا ، كلفنا من ُكّلِ َش
رٌدون أن تمولوا كما األعمال ما نُطٌك : الصبلة والصٌام والجهاد والصدلة ، ولد أنزل علٌن هذه اآلٌة وال نطٌمها. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أت

تابٌن من لبلكم : سمعنا وعصٌنا ؟ بل لولوا : سمعنا وأطعنا ، ؼفرانن ربنا وإلٌن المصٌر". فلما ألَر بها الموم وذلت بها ألسنتهم لال أهل الك
ِ َوَمبلبِكَ  ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ سُوُل بَِما أُنزَل إِلَ ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه تِِه َوكُ ، أنزل هللا فً أثرها : } آَمَن الرَّ ُق بَ تُبِِه َوُرُسِلِه ال نُفَّرِ

ٌَْن اْلَمِصٌُر { فلما فعلوا ذلن نسخها هللا فؤنزل : } ال ٌَُكلِّؾُ  ٌَْها َما  َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُؼْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَ ُ نَْفًسا إاِل ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ َّللاَّ
، ٙٔٔ/ٔ(:صٕ٘ٔ،  صحٌح مسلم: )ٖٖٔ/ٔ(:ص5َٕٔٓسبَْت َربَّنَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا { إلى آخره"] رواه أحمد فً المسند)اْكتَ 

 [.ٗٓٔ/ٙ(:ص5٘ٗٙوالطبري)
فً أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا  والثانً : أنها نسخت بما رواه سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس لال :" لما نزلت هذه اآلٌة : " وإن تبدوا ما

سلَّمنا. لال : فؤلمى فٌؽفُر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء " ، دخل للوبهم منها شًء لم ٌدخلها من شًء ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " سمعنا وأطعنا و
ُسولُ  ٌِْه ِمْن َربِِّه{ لال أبو كرٌب : فمرأ : }َربَّنَا ال تَُإاِخْذنَا  هللا عز وجل اإلٌمان فً للوبهم ، لال : فؤنزل هللا عز وجل : }آَمَن الرَّ بَِما أُْنِزَل إِلَ

ٌْنَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌنَ  ْلنَا َما ال ِمْن لَبِْلنَا{ لال : لد فعلت }َربَّنَا وَ  إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا{ لال فمال : لد فعلت }َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَ ال تَُحّمِ
ْوِم اْلَكافِِرٌَن{ لال : لد فعلت".] أخرجه َطالَةَ لَنَا بِِه{ لال : لال : لد فعلت }َواْعُؾ َعنَّا َواْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَ 

 [.٘ٓٔ/ٙ(:ص5٘ٗٙالطبري)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص5ٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٔٔ/ٙ(:ص2ٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)4)
 .2ٓٔ-٘ٓٔ/ٙ(:صٕٙٗٙ(، و)ٔٙٗٙ(، و)ٓٙٗٙ(، )و4٘ٗٙ(، و)2٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٙ(:صٓٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٔٔ-4ٓٔ/ٙ(:صٗٙٗٙ(، و)ٖٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص5ٖٗٙ(، و)٘ٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٙ(:ص5ٔٗٙ(، و)2ٙٗٙ(، و)5ٙٗٙ(، و)ٙٙٗٗٙ: تفسٌر الطبري)( أنظرٗٔ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص5ٓٗٙ(، و)4ٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 . ٔٔٔ/ٙ(:ص5ٕٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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ٌحاسب العباد على ما أخفته نفوسهم أو أبدته، فٌؽفر لمن -عز وجل-والخامس: أنها محكمة عامة، وأن هللا
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر  ٌشاء وٌعذب من ٌشاء، لال الثعلبً:" ٌدّل علٌه لوله تعالى: }َوال تَْمُؾ ما لَ

 .(ٙ){"ٖٙكاَن َعْنهُ َمْسُإاًل{]اإلسراء:  َواْلفُإاَد ُكلُّ أُولبِنَ 
، (ٓٔ)، ولٌس بن أبً حازم(4)، والربٌع(2)، والحسن(5)وهذا المول مروي عن ، عبدهللا ابن عمر  

 . (ٕٔ)، ولال به: أبو سلٌمان الدمشمً والماضً أبو ٌعلى(ٔٔ)ورواٌة الضحان عن ابن عباس
لول األكثر، وأنها محكمة مخصوصة باآلٌة األخرى،  أن ال نسخ فً اآلٌة كما هو-وهللا أعلم-والراجح  

والمعنى: وإن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه مما هو فً وسعكم وتحت كسبكم ٌحاسبكم به هللا فٌؽفر لمن ٌشاء 
 وٌعذب من ٌشاء، ولول من لال بالنسخ من السلؾ محمول على ذلن.

وابن األنباري وابن  (ٖٔ)الطبريولد ذهب إلى عدم النسخ سوى من ذكر: الجصاص والنحاس و  
   . (٘ٔ)والواحدي والرازي وابن تٌمٌة وأبو حٌان ومصطفى زٌد وؼٌرهم (ٗٔ)عطٌة

                                                                                                                                                                                             
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص5ٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص5ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص5ٙٗٙ(، و)5٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٙ(:ص55ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔٔ/ٙ(:ص52ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٓٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ(:ص4٘ٗٙ(، و)2٘ٗٙ، وفٌما معناه:)ٙٓٔ(:صٓٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .٘ٔٔ/ٙ(:ص22ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٖ٘٘ٓحاتم)( أنظر: تفسٌر ابن أبً 4)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٙ(:ص2ٖٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، ٕٗٔ-2ٔٔ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٔٗ، الناسخ والمنسوخ فً كتاب هللا تعالى لمتادة: 2ٔ(انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: ٕٔ)

، نواسخ المرآن البن 5ٕ، ناسخ المرآن الكرٌم ومنسوخه للبازري: 2٘بن سبلمة:  لهبة هللا-عز وجل-الناسخ والمنسوخ من كتاب هللا
، فتاوى 4ٓٙ-ٙٓٙ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم لمصطفى زٌد: ٕٓٓ-44ٔ، اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً: ٖٓٔ-4ٙالجوزي: 
 .ٔٓٔ/ٗٔابن تٌمٌة: 

أن النسخ ال ٌكون فً حكم إال بنفٌه بآخر ، هو له ناؾ من كل وجوهه، . حٌث ٌمول:" " وذلن 4ٔٔ-2ٔٔ/ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
تخفوه  ولٌس فً لوله جل وعز : " ال ٌكلؾ هللا نفًسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت " ، نفى الحكم الذي أعلم عباَده بموله : " أو

اخذةً بما حوسب علٌه العبد من ذنوبه... أخبر أن كتبهم محصٌةٌ علٌهم ٌحاسبكم به هللا " . ألن المحاسبة لٌست بموجبة عموبةً ، وال مإ
بموجِب إحصاإها على أهل اإلٌمان باهلل ورسوله ،  -وإن أحصت صؽابَر الذنوب وكبابَرها  -صؽابَر أعمالهم وكبابَرها ، فلم تكن الكتب 

ن هللا عز وجل َوعدهم العفَو عن الصؽابر ، باجتنابهم الكبابر وأهل الطاعة له ، أن ٌكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معالبٌن. أل
[. فذلن محاسبة هللا عباَده َٖٔكِرًٌما{]سورة النساء :  فمال فً تنزٌله : }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم َسٌِّبَاتُِكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخبل

علٌها ،  -إن شاء هللا  -اسبهم به من األمور التً أخفتها أنفسهم ، ؼٌَر موجٍب لهم منه عموبة ، بل محاسبته إٌاهم المإمنٌن بما هو مح
له علٌهم بعفوه لهم عنها".  لٌعّرفهم تفضُّ

لها النسخ، فإن ، وٌمول فٌه:" لال ابن عطٌة: "ومما ٌدفع أمر النسخ أن اآلٌة خبر، واألخبار ال ٌدخ4ٖٓ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز، ٗٔ)
لولوا سمعنا »م: ذهب ذاهب إلى تمرٌر النسخ فإنما ٌترتب له فً الحكم الذي لحك الصحابة حٌن فزعوا من اآلٌة، وذلن أن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص له

صحٌح ولوع النسخ فٌه، ٌجًء منه األمر بؤن ٌبنوا على هذا وٌلتزموه وٌنتظروا لطؾ هللا فً الؽفران، فإذا لرر هذا الحكم ف« وأطعنا
ٌِْن ]األنفال:  َ [ فهذا لفظ الخبر ولكن معناه: التزموا هذا وابنوا ٘ٙوتشبه اآلٌة حٌنبذ لوله عز وجل إِْن ٌَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن صابُِروَن ٌَْؽِلبُوا ِمابَت

الجهاد منسوخة بصبر المابة للمابتٌن، وهذه  علٌه واصبروا بحسبه، ثم نسخ ذلن بعد ذلن، وأجمع الناس فٌما علمت على أن هذه اآلٌة فً
 اآلٌة فً البمرة أشبه شًء بها".

، ٕٗٔ-2ٔٔ/ٕ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٔٗ، الناسخ والمنسوخ فً كتاب هللا تعالى لمتادة: 2ٔ(انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: ٘ٔ)
، نواسخ المرآن البن 5ٕالمرآن الكرٌم ومنسوخه للبازري:  ، ناسخ2٘لهبة هللا بن سبلمة: -عز وجل-الناسخ والمنسوخ من كتاب هللا

، فتاوى 4ٓٙ-ٙٓٙ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم لمصطفى زٌد: ٕٓٓ-44ٔ، اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً: ٖٓٔ-4ٙالجوزي: 
: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتمٖٕٔ-ٕٓٔ/ٙ. ومن كتب التفسٌر انظر: جامع البٌان للطبري: ٔٓٔ/ٗٔابن تٌمٌة: 

ب، معانً المرآن للنحاس: 5ٓٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: ٖٕٔ-إٔٓٔ/ٔأ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٓٗ، تفسٌر مماتل ٕٓٔٔ-5ٕٓٔ/ٖ



ٗ24 

 

 .(ٔ)[، " أي: فٌعفو عمن ٌشاء"2ٕٗلوله تعالى:}فٌََْؽِفُر ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:
 .(ٕ)لال السعدي:" وهو لمن أتى بؤسباب المؽفرة"  
لمن ٌشاء ذنبه، بتوفٌمه إلى التوبة والعمل الصالح الذي ٌمحو  لال الزحٌلً:" وهللا تعالى ٌؽفر  
 .(ٖ)السٌبة"
 .(ٗ)ولال النماش: "}ٌؽفر لمن ٌشاء{، أي: لمن ٌنزع عنه"  
. لال أبو حٌنان:" وهذه نزعة (٘)ولال الزمخشري:" لمن استوجب المؽفرة بالتوبة مما أظهر منه"  

لد ٌكون من هللا تعالى لمن مات مصّراً على المعصٌة ولم ٌتب ،  إعتزالٌة ، وأهل السنة ٌمولون : إن الؽفران
َ ال ٌَْؽِفُر أَن ٌُْشَرَن بِِها َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن َذاِلَن ِلَمن  ٌََشآُء{ فهو فً المشٌبة ، إن شاء ؼفر له وإن شاء عذبه }إِنَّ َّللاَّ

"(ٙ). 
. (5)، لال: ٌؽفر لمن ٌشاء بالكبٌر" أخرج ابن المنذر عن " سفٌان فً لوله: " }فٌؽفر لمن ٌشاء{  

 .(2)وروي عن مجاهد مثل ذلن
وروي " عن ابن عباس، لوله: }فٌؽفر لمن ٌشاء{، لال: فؤما المإمنون، فٌخبرهم وٌؽفر لهم ما حدثوا به 

 .(4)أنفسهم"
 - مؤخوذة من المؽفر« ؼفر»ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ ألن مادة « المؽفرة»لال ابن عثٌمٌن:" و   

 .(ٓٔ)وهو ما ٌلبسه المماتل على رأسه لٌتمً بها السهام؛ وهو جامع بٌن ستر الرأس، والولاٌة"
ُب َمن ٌََشآُء{ ]البمرة:     :(ٔٔ)[،على وجوه2ٕٗواختلفت المراءة فً لوله: }فٌََْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

ُب{ بالرفع، لرأه ابن عامر وعاصم ، ووجه أنه لطعه من األول على أحد وجهٌن: أحدها:} فٌََْؽِفُر{ و }ٌُعَذِّ
إما أن ٌجعل الفعل خبراً لمبتدإ محذوؾ فٌرتفع  الفعل لولوعه مولع خبر المبتدأ، وإّما أن ٌعطؾ جملة من 

 .(ٕٔ)فعل وفاعل على ما تمدمها
ْب{، بالجزم، لرأه ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسابً، ووجه "أنه أتبعه  والثانً:} فٌََْؽِفْر{ و} ٌُعَذِّ

ُ{ ]البمرة:  ما لبله ولم ٌمطعه، أي: عطفا على ما لبله، على معنى جواب الشرط، وهو لوله: }ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ
 .(ٖٔ)[، "وهكذا تحسن المشاكلة فً كبلمهم"2ٕٗ

                                                                                                                                                                                             
، 5ٖٕ-5ٖٔ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٖٙ٘-ٖٖ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٗٗ-ٕٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٖٓ-ٕٖ٘/ٔ

، الجامع ألحكام ٕٖٙ-ٖٓٙ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5ٖٔ-ٖٙٔ/5، ومفاتٌح الؽٌب للرازي: 4ٖٓ/ٔحرر الوجٌز البن عطٌة: الم
-5٘ٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٘٘ٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٓٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٕٗ-ٕٔٗ/ٖالمرآن للمرطبً: 

 .٘ٙ-ٗٙ/ٖ، روح المعانً لؤللوسً: ٓٙٔ
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط:ٖ)
 .4ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .5ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 الذنوب".. ولفظه:" ٌؽفر لمن ٌشاء الكبٌر من 5٘٘/ٕ(:ص5ٖٙٓ، وأخرجه ابن أبً حاتم)42/ٔ(:ص5ٕٔ( تفسٌر ابن المنذر)5)
 .5٘٘/ٕ(:ص5ٖٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .5٘٘/ٕ(:صٖٙٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .4ٖٓ/ٔ، والمحرر الوجً: 2ٓٗ/ٔ، وتفسٌر الوسٌط: ٘ٙٗ-ٖٙٗ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: 4٘ٔ( انظر: السبعة: ٔٔ)
 .٘ٙٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة:ٕٔ)
 .4ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
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َب{، بالنصب، وهً لرءة ابن عباس واألعرج وأبً حٌوة،  على « أن»إضمار  والثالث: } فٌََْؽِفَر{ و} ٌُعَذِّ
 [.ٔٔ، وهو معطوؾ على المعنى كما فً لوله: فٌَُضاِعفَهُ ]الحدٌد 

والرابع:  ولرأ الجعفً وخبلد وطلحة بن مصرؾ }ٌؽفر{ بؽٌر الـ)فاء(، وروي أنها كذلن فً مصحؾ 
 : (ٔ)ابن مسعود، لال ابن جنً:" هً على البدل من ٌحاسبكم فهً تفسٌر المحاسبة، وهذا كمول الشاعر

 ا بنً شٌبان بعض وعٌدكم        تبللوا ؼدا خٌلً على سفوانروٌد
 تبللوا جٌادا ال تحٌد عن الوؼى       إذا ما ؼدت فً المؤزق المتدان
 .(ٕ)فهذا على البدل، وكرر الشاعر الفعل ألن الفابدة فٌما ٌلٌه من المول"

ُب َمن ٌََشآُء{]البمرة:    .(ٖ)من ٌشاء" [، أي: " وٌعالب2ٕٗلوله تعالى:} َوٌُعَذِّ
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" ٌعنً من العصاة الذٌن ٌنفذ علٌهم الوعٌد"  
 .(٘)لال الزحٌلً:" ألنه لم ٌعمل خٌرا ٌكفر عنه سٌباته، ولم ٌتب إلى هللا"  
. وهذه نزعة اعتزالٌة. سبك أن رّد علٌه أبو (ٙ)لال الزمخشري:"ممن استوجب العموبة باإلصرار"  

 .(5)حٌان
عن ابن عباس، لوله: }وٌعذب من ٌشاء{، لال: وأما أهل الشن والرٌب فٌخبرهم بما أخفوا وروي "   

 .(2)من التكذٌب"
. وروي (4)وروي " عن مجاهد، فً لوله: }وٌعذب من ٌشاء{، لال: ٌعذب من ٌشاء على الصؽٌر"  

 .(ٓٔ)عن سفٌان الثوري مثله
ٌطاق، ولال إن هللا لد كلفهم أمر الخواطر، وذلن ولٌل: "تعلك بهذه لوم ممن لال بجواز تكلٌؾ ما ال   

. لال ابن عطٌة:"وهذا ؼٌر بٌن، وإنما كان أمر الخواطر تؤوٌبل تؤوله أصحاب النبً صلى (ٔٔ)مما ال ٌطاق"
 .(ٕٔ)هللا علٌه وسلم، ولم ٌثبت تكلٌفا إال على الوجه الذي ذكرنا من تمدٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إٌاهم على ذلن"

ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:لو   ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي: "وهو المادر على كل شًء الذي ال ٌُسؤل 2ٕٗله تعالى : } َوَّللاَّ
 .(ٖٔ)عما ٌفعل وهم ٌُسؤلون

 .(ٗٔ)لال الزحٌلً:" وهللا على كل شًء أراده لدٌر"  
 .(٘ٔ)لال السعدي:" ال ٌعجزه شًء، بل كل الخلك طوع لهره ومشٌبته وتمدٌره وجزابه"  

                                                           
( البٌتٌن لوّدان بن ثمٌل المازنً، لم اجد ذكرا لعصره وأظنه جاهلٌا، ٌمال بؤن بنً شٌبان أرادوا نفً بنً مازن عن ماء لهم ٌمال له ٔ)

، ٕٗالشجري: ، و حماسة ابنٕٔٗ، وسمط اآللً: ٗٙ-ٖٙ/ٔسفوان وادعوا أنه لهم فمال ودان هذا الشعر. انظر: شرح الحماسة للتبرٌزي: 
 . و)روٌد( تصؽٌر الرود بالضم أي التمهل والرفك.ٔٔٔ/2، واألعبلم للزركلً: 42/ٔ، والعمد الفرٌد: 5ٕٔوالمرزولً: 

 .4ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .4ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط: ٘)
 .ٖٖٓ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .5ٖٕ/ٌٕط: ( البحر المح5)
 .5٘٘/ٕ(:ص2ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 . 5٘٘/ٕ(: 4ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .5٘٘/ٕ، و تفسٌر ابن أبً حاتم:42/ٔ(:ص5ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن المنذر)ٓٔ)
 .4ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .4ٖٔ-4ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .5ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط: ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘ٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌوجد المعدوم، وٌعدم الموجود بدون عجز؛ لموله تعالى: }وما كان هللا لٌعجزه   
 .(ٔ)[ "ٗٗمن شًء فً السموات وال فً األرض إنه كان علٌماً لدٌراً{ ]فاطر: 

 الفوابد:
وما فً األرض {؛  من فوابد اآلٌة: عموم ملن هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } هلل ما فً السموات - ٔ

ً لنا سوى السموات واألرض؛ وٌدخل فً السموات الكرسً، والعرش، والمبلبكة، وأرواح بنً  ولٌس معلوما
آدم التً تكون فً السماء، كؤرواح المإمنٌن فً الجنة؛ ألن المراد بذلن كل ما عبل؛ بل وٌشمل ما بٌن السماء 

خلة فً السموات؛ ألنها فً جهتها؛ وٌدخل فً األرض واألرض من األفبلن، والنجوم، وؼٌر ذلن؛ ألنها دا
العالل، وؼٌر العالل؛ فٌشمل بنً آدم، والجن، وٌشمل الحٌوانات األخرى، وٌشمل األشجار، والبحار، 

 واألنهار، وؼٌر ذلن.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عز وجل هو المابم على هذه السموات واألرض ٌدبرها كما ٌشاء؛ ألنها  - ٕ
 ملكه.

ومنها: أن هللا ال شرٌن له فً ذلن الملن؛ ٌستفاد ذلن من تمدٌم الخبر الذي حمه التؤخٌر؛ وتمدٌم ما  - ٖ
 إثبات الحكم فً المذكور، ونفٌه عما سواه.« الحصر»حمه التؤخٌر ٌفٌد الحصر؛ و

 -رار باأللوهٌة ومنها: وجوب إفراد هللا سبحانه وتعالى باأللوهٌة؛ ألن اإللرار بالربوبٌة ٌستلزم اإلل - ٗ
[ ؛ فجعل الربوبٌة موجباً ٕٔوالبد؛ ولهذا لال هللا تعالى: }ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلمكم{ ]البمرة: 
[ إلى آخر اآلٌات التً فٌها ٓٙلعبادته؛ وفً سورة النمل لال تعالى: }أمن خلك السموات واألرض...{ ]النمل: 

 [ ٌعنً: فإذا كان هو المنفرد بما ذُِكر فإنه المنفرد باأللوهٌة.ٓٙ{ ]النمل: تختم كل آٌة بموله تعالى: }أإله مع هللا
ومن فوابد اآلٌة: إثبات صفات الكمال هلل عز وجل؛ ألننا إذا تؤملنا فً هذا الملن الواسع العظٌم، وأنه  - ٘

ال هلل، كالعلم، والمدرة، ٌدبَّر بانتظام ال مثٌل له علمنا بؤن الذي ٌدبره كامل الصفات؛ فٌإخذ منه كل صفة كم
والسمع، والبصر، والكبلم، والعزة، والحكمة، وؼٌر ذلن من صفاته عز وجل؛ ألنه ال ٌمكن أن ٌموم بملن 

 هذه األشٌاء العظٌمة إال من هو متصؾ بصفات الكمال.
رآن ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهً سبع بنص المرآن، والسنة، واإلجماع؛ أما الم - ٙ

[ ، ولوله تعالى: }هللا 2ٙفمثل لوله تعالى: }لل من رب السموات السبع ورب العرش العظٌم{ ]المإمنون: 
[ ؛ وأما السنة فمثل لوله )ص(: ٕٔالذي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر بٌنهن{ ]الطبلق: 

 (ٔ)«، ورب الرٌاح وما ذرٌن...اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرضٌن السبع وما ألللن»
الحدٌث؛ وأما األرض فإنها جاءت بلفظ اإلفراد فً المرآن، وجاءت فً السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاء 
ذلن فً صرٌح السنة، وفً ظاهر المرآن؛ ففً ظاهر المرآن: }هللا الذي خلك سبع سموات ومن األرض 

وأما فً السنة لمثل لوله )ص(:  [ ؛ ألن المماثلة فً الوصؾ متعذرة؛ فلم ٌبك إال العدد؛ٕٔمثلهن{ ]الطبلق: 
 .(ٕ)«من التطع شبراً من األرض ظلماً طوله هللا إٌاه ٌوم المٌامة من سبع أرضٌن»

ومن فوابد اآلٌة: عموم علم هللا وسعته؛ لموله تعالى: } وإن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به  - 5
 هللا {؛ وال محاسبة إال من بعد علم.

                                                           
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)

، حدٌث ٓ٘ٔ/ٗ، وأخرجه ابن خزٌمة 42ٕٙ، ذكر ما ٌمول المسافر إذا رأى لرٌة ٌرٌد دخولها، حدٌث رلم 5ٓٔ/ٗأخرجه ابن حبان  (ٔ)
 بً.، كتاب المناسن، ولال: حدٌث صحٌح اإلسناد؛ وألره الذهٙٗٗ/ٔ؛ وأخرجه الحاكم ٕ٘ٙ٘رلم 
، كتاب 4٘2، وأخرجه مسلم ص42ٖٔ: ما جاء فً سبع أرضٌن، حدٌث رلم ٕ، كتاب بدء الخلك، باب 4ٕ٘اخرجه البخاري ص (ٕ)

 ، واللفظ لمسلم.ٓٔٙٔ[ 5ٖٔ] ٕٖٔٗ: تحرٌم الظلم وؼصب األرض وؼٌرها، حدٌث رلم ٖٓالمسالاة، باب 
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ر العبد من أن ٌخفً فً للبه ما ال ٌرضاه هللا عز وجل؛ ألن اإلنسان إذا علم بؤن هللا عالم ومنها: تحذٌ - 2
بما ٌبدي وبما ٌخفً فسوؾ ٌرالب هللا سبحانه وتعالى خوفاً من أن ٌحاَسب على ما أخفاه كما ٌحاَسب على ما 

 أبداه.
تعالى: } ما فً أنفسكم أو  مولهومنها: إثبات أن العبد ٌحاسب على ما فً نفسه؛ وظاهره العموم؛ ل - 4

 تخفوه ٌحاسبكم به هللا {؛ ولكن جاءت النصوص األخرى بالتفصٌل فً ذلن على النحو التالً:
األول: أن ٌكون ما ٌطرأ على النفس وساوس ال لرار لها، وال ركون إلٌها؛ فهذه ال تضر؛ بل هً دلٌل 

ً حاول أن ٌفسد ذلن علٌه؛ ولهذا لما على كمال اإلٌمان؛ ألن الشٌطان إذا رأى من للب اإلنسا ً وٌمٌنا ن إٌمانا
ولد وجدتموه؟ لالوا: نعم؛ لال: »شكا الصحابة إلى رسول هللا )ص( ما ٌجدونه فً أنفسهم من هذا لال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٗ)«الحمد هلل الذي رد كٌده إلى الوسوسة»؛ وفً حدٌث آخر: (ٖ)«ذان صرٌح اإلٌمان
 بالشًء المحرم، أو ٌعزم علٌه، ثم ٌتركه؛ وهذا أنواع:الثانً: أن ٌهّم 

النوع األول: أن ٌتركه هلل؛ فٌثاب على ذلن، كما جاءت به السنة فٌمن هّم بسٌبة فلم ٌعملها أنها تكتب 
 ، أي من أجلً.(٘)«ألنه تركها من جّرابً»حسنةً كاملة؛ لال هللا تعالى: 

ً عنها؛ فهذا ال له، وال علٌه؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: النوع الثانً: أن ٌهّم بها، ثم ٌتركها عزوف إنما األعمال »ا
 .(ٙ)«بالنٌات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى

لها بها؛ فهذا ٌعالب على نٌته  النوع الثالث: أن ٌتمناها، وٌحرص علٌها؛ ولكن ال ٌعمل األسباب التً ٌحّصِ
تمنى أن ٌكون له مثل مال ؼنً كان ٌنفمه فً ؼٌر مرضاة دون العماب الكامل، كما جاء فً الحدٌث فً فمٌر 

 .(5)«فهو بنٌته؛ فهما فً الوزر سواء»هللا؛ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
النوع الرابع: أن ٌعزم على فعل المعصٌة، وٌعمل األسباب التً توصل إلٌها؛ ولكن ٌعجز عنها؛ فعلٌه إثم 

إذا التمى المسلمان بسٌفٌهما فالماتل والممتول فً النار، لالوا: ٌا رسول هللا هذا الماتل؛ »: فاعلها؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)«فما بال الممتول؟ لال: إنه كان حرٌصاً على لتل صاحبه

ومن فوابد اآلٌة: إثبات محاسبة العبد؛ لموله تعالى: } ٌحاسبكم به هللا {؛ ولهذا ٌروى عن عمر بن  - ٓٔ
؛ فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون كٌساً ٌحاسب (ٔ)«حاسبوا أنفسكم لبل أن تحاسبوا» عنه أنه لال: الخطاب رضً هللا

نفسه لبل أن ٌحاَسب؛ وإنً ألعجب أن كثٌراً من الناس إذا كان له تجارة دنٌوٌة فإنه ال ٌنام حتى ٌنظر فً 
ي بٌع؟ وما الذي اشتري؟ إما الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بمً فً ذمم الناس؟ وما الذ
ً من األٌام أن  -بنفسه؛ وإما بمن ٌجعلهم على هذا؛ ولكننا فً أعمالنا األخروٌة عندنا تفرٌط  ٌعنً ٌندر ٌوما

 تمول: ماذا عملت الٌوم؟ وتستؽفر مما أسؤت فٌه، أو فرطت؛ وتحمد هللا على ما لمت به من طاعته.

                                                           
 .ٕٖٔ[ 4ٕٓ] ٖٓٗ: بٌان الوسوسة فً اإلٌمان...، حدٌث رلم ٓٙ، كتاب اإلٌمان، باب ٕٓٓأخرجه مسلم ص (ٖ)
، فً رد الوسوسة، حدٌث رلم 2ٓٔ، كتاب األدب، باب 45٘ٔ، وأخرجه أبو داود ص45ٕٓ، حدٌث رلم ٖٕ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٗ)

 .ٕٙ٘/ٖ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح ٕٔٔ٘
 .4ٕٔ[ ٕ٘ٓ] ٖٖٙ: إذا هم العبد بحسنة...، حدٌث رلم 4٘، كتاب اإلٌمان، باب 5ٓٓ – 44ٙمسلم صأخرجه  (٘)
، كتاب اإلمارة، باب 4ٔٓٔ، وأخرجه مسلم صٔ: كٌؾ كان بدء الوحً، حدٌث رلم ٔ: كتاب بدء الوحً، باب ٔأخرجه البخاري ص (ٙ)

 .4ٓ5ٔ[ ٘٘ٔ] 4ٕ5ٗلوله: إنما األعمال بالنٌة حدٌث رلم 
: ما جاء أن الدنٌا سجن ٙٔ، كتاب الزهد، باب 22ٙٔ – 22٘ٔ، وأخرجه الترمذي ص2ٔ25ٔ، حدٌث رلم ٖٕٓ/ٗخرجه أحمد أ (5)

، ولال األلبانً فً صحٌح 2ٕٕٗ: النٌة، حدٌث رلم ٕٙكتاب الزهد، باب  5ٖٖٕ؛ وأخرجه ابن ماجة صٕٖٕ٘المإمن، حدٌث رلم 
 : صحٌح.24ٗٔحدٌث رلم  5ٕٓ/ٕالترمذي 

، كتاب 52ٔٔ، وأخرجه مسلم صٖٔ، كتاب اإلٌمان، باب )وإن طابفتان من المإمنٌن التتلوا...(، حدٌث رلم ٗالبخاري ص أخرجه (2)
 .222ٕ[ ٗٔ] 5ٕٕ٘: إذا تواجه المسلمان بسٌفٌهما، حدٌث رلم ٗالفتن وأشراط الساعة، باب 

، 4ٌٕ٘ٗث الكٌس من دان نفسه، فً سباق حدٌث رلم : حدٖ٘، كتاب صفة المٌامة، باب 244نمله الترمذي عن عمر بن الخطاب ص (ٔ)
 ؛ وفٌه راٍو لم ٌسمه.2ٖٗٗٗ، كتاب الزهد، كبلم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، حدٌث رلم ٘ٔٔ/2واخرجه ابن أبً شٌبة 
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تعالى لم ٌصرح بالمعالبة؛ وال ٌلزم من المحاسبة المإاخذة؛ لموله ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه و - ٔٔ
تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء {؛ وٌإٌده ما ثبت فً الصحٌح أن هللا عز وجل ٌخلو بعبده المإمن، 

لد »حتى ٌمر؛ فإذا رأى أنه لد هلن ٌمول هللا عز وجل: « عملت كذا فً ٌوم كذا»فٌمرره بذنوبه، وٌمول: 
 .(ٕ)«سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم

 أي ذو السعة فً جمٌع صفاته.« الواسع»ومنها: سعة علم هللا عز وجل، وكان من أسمابه:  - ٕٔ
ومنها: إثبات المشٌبة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء {؛ ومشٌبته  - ٖٔ

[ ؛ ٖٓالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: تعالى ممرونة بالحكمة؛ لموله تع
 أٌاً كان هذا الشًء. -كل شًء أضافه هللا إلى مشٌبته فاعلم أنه ممرون بحكمة؛ ال ٌشاء شٌباً إال لحكمة 

فٌؽفر لمن ٌشاء ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن ٌؽفر لئلنسان؛ وإما أن ٌعذبه؛ لموله تعالى: }  - ٗٔ
وٌعذب من ٌشاء { فإن كان كافراً عذب؛ وإن كان مسلماً كان تحت المشٌبة، كما لال تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر 

 [ .2ٗأن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 
فبل أحد  ومنها: إثبات المدرة هلل، وعمومها فً كل شًء؛ لموله تعالى: } وهللا على كل شًء لدٌر {؛ - ٘ٔ

 ٌمدر على كل شًء إال هللا عز وجل؛ وأما المخلوق فمدرته محدودة.
فإن لٌل: لماذا ختم اآلٌة بالمدرة من بعد لوله تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء {؛ ولم ٌختمها 

 بالرحمة، وال بالعموبة؟
ل تعالى: }أو لم ٌروا أن هللا الذي فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث ٌدل على المدرة؛ كما لا

خلك السموات واألرض ولم ٌعً بخلمهن بمادر على أن ٌحًٌ الموتى بلى إنه على كل شًء لدٌر{ ]األحماؾ: 
 [ .4ٖ[ ، ولال تعالى: }إن الذي أحٌاها لمحًٌ الموتى إنه على كل شًء لدٌر{ ]فصلت: ٖٖ

لتعذٌب لم ٌكن هنان تناسب؛ ولو ختمت بما ٌمتضً وجه آخر: لو ختمت اآلٌة بما ٌمتضً الرحمة وفٌها ا
التعذٌب وفٌها مؽفرة لم ٌكن هنان تناسب؛ والمدرة تناسب األمرٌن: تناسب المؽفرة، وتناسب التعذٌب؛ ألن 

 المؽفرة، والتعذٌب كلٌّ ال ٌكون إال بمدرة هللا عز وجل.
 المرآن

ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن  ُق بَْيَن أََحٍد }آَمَن الرَّ ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه ََل نُفَّرِ َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ
 [2ٕ٘({ ]البمرة : 2ِٕ٘مْن ُرُسِلِه َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُؼْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَْيَن اْلَمِصيُر )

 التفسٌر:
 ملسو هيلع هللا ىلص بما أوحً إلٌه من ربه وُحكَّ له أن ٌُولن، والمإمنون كذلن صدلوا وعملوا صدَّق وأٌمن رسول هللا دمحم

ً وإلًها متصفًا بصفات الجبلل والكمال، وأن هلل مبلبكة كراًما، وأنه  بالمرآن العظٌم، كل منهم صدَّق باهلل ربا
هم وننكر بعضهم، بل نإمن بهم جمٌعًا. ببعض -نحن المإمنٌن-أنزل كتبًا، وأرسل إلى خلمه رسبل ال نإمن 

ذنوبنا،  -بفضلن-ولال الرسول والمإمنون: سمعنا ٌا ربنا ما أوحٌت به، وأطعنا فً كل ذلن، نرجو أن تؽفر 
تنا بما أنعمت به علٌنا، وإلٌن   مرجعنا ومصٌرنا. -وحدن-فؤنت الذي ربٌَّ

 آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه، لال روي عن حكٌم ابن جابر، أنه لال: "لما أنزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص
جبرٌل: إن هللا لد أحسن الثناء علٌن وعلى لومن. فسل. تعط. فسؤل هللا ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها إلى آخر 

 .(ٔ)اآلٌة"

                                                           
؛ وأخرجه مسلم ٕٔٗٗ: لول هللا تعالى: )أال لعنة هللا على الظالمٌن( ، حدٌث رلم ٕ، كتاب المظالم، باب4ٕٔأخرجه البخاري ص  (ٕ)
 .5ٙ2ٕ[ ٕ٘] 5ٓٔ٘: فً سعة رحمة هللا تعالى على المإمنٌن وفداء كل مسلم بكافر من النار، حدٌث رلم 2، كتاب التوبة، باب 2٘ٔٔص

 .5٘٘/ٕ(:ص5ٖٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
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وٌحك له  وعن لتادة، لوله: "}آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه{، ذكر لنا أنه لما نزلت هذه اآلٌة، لال:
 .(ٔ)أن ٌإمن"

وعن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: "}آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن باهلل ومبلبكته 
 .(ٕ)وكتبه ورسله{، إلى لوله: }وإلٌن المصٌر{، لال: كان ما لٌل لهم، لولوا: آمنا"

ٌِْه ِمْن رَ  ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَ [، أي:" صدق الرسول بما أوحً إلٌه من 2ٕ٘بِِّه {]البمرة:لوله تعالى:} آَمَن الرَّ
 .(ٖ)ربه من الكتاب"

، والترلً بمعانٌه (ٗ)لال الماسمً:" أي صدله بمبوله والتخلك به كما لالت عابشة: "كان خلمه المرآن"
 .(٘)والتحمك"

آمنوا، لجاز ألن )كّل( لد لال الثعلبً:" وّحد الفعل على لفظ كّل، المعنى: كّل واحد منهم آمن، فلو لال: 
[، والجمع لوله ٔٗتجًء فً الجمع والتوحٌد، فالتوحٌد لوله عّز وجّل: }ُكلٌّ لَْد َعِلَم َصبلتَهُ َوتَْسبٌَِحهُ {]النور:

ٌْنا راِجعُوَن{]األنبٌاء:  .(ٙ)["22[،}َوُكلٌّ أَتَْوهُ داِخِرٌَن{]النمل:4ُٖكلٌّ إِلَ
ٌِْه ِمْن َربِِّه{]البمرة: واختلؾ السادة أهل التفسٌر فً لوله  [، وذكروا فٌه وجهٌن:2ٕ٘تعالى :} بَِما أُْنِزَل إِلَ

  . وهو لول الجمهور.(5)أحدهما : أن "الذي أنزل هو المرآن". لاله المرطبً
 .(2)والثانً: ولٌل هو: المرآن والسنة. لاله العبّلمة ابن عثٌمٌن

من عند هللا أنزله إلٌه لٌبلؽه إلى الناس، وآمن بؤن ما  وعلى المول الثانً: أن "الرسول آمن بؤن المرآن
أوحً إلٌه من السنة هو من هللا عز وجل؛ أوحً به لٌبلؽه إلى الناس؛ ثم هو أٌضاً آمن بما ٌمتضٌه هذا المنزل 

 ً ً بما أنزل إلٌه، وألواهم إٌمانا ببل شن، وكان  من لبول، وإذعان؛ ولهذا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أشد الناس تصدٌما
أٌضاً أعظمهم تعبداً هلل عز وجل حتى إنه كان ٌموم فً اللٌل حتى تتورم لدماه مع أنه لد ُؼفر له ما تمدم من 

؛ ولام معه ابن مسعود رضً هللا عنه ذات لٌلة ٌمول: فمام فؤطال حتى هممت بؤمر سوء؛  (4)ذنبه، وما تؤخر
؛ ألن الرسول كان ٌموم لٌاماً طوٌبلً  (ٓٔ)«مت أن أجلس، وأدعههم»لالوا: بم هممت ٌا أبا عبد الرحمن؟ لال: 

 .(ٔٔ)صلوات هللا وسبلمه علٌه؛ إذاً فهو ألوى الناس إٌماناً، وأشدهم رؼبة فً الخٌر، وأكثرهم عبادة" -
لمبول الخبر، واإلذعان للحكم، أو لما  -ولوله تعالى: }آمن{ ؛ هو إلرار المستلزم للمبول، واإلذعان 

ٌمتضٌه؛ أما مجرد التصدٌك، واإللرار فبل ٌنفع؛ ولهذا كان أبو طالب ممراً ببعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه على حك؛ 

                                                           
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٕٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٗٔ/ٙطبري: ( تفسٌر الٖ)
. وهو حدٌث طوٌل. ٌروٌه سعد بن هشام بن عامر وفٌه ٌمول، بعد أن استؤذن 4ٖٔ(أخرجه مسلم فً: صبلة المسافرٌن ولصرها، حدٌث ٗ)

ًّ هللا كان ا مرآن. لعلى عابشة لال: فملت: ٌا أم المإمنٌن! أنببٌنً عن خلك رسول هللا. لالت: ألست تمرأ المرآن؟ للت: بلى. لال: فإن خلك نب
 وفٌه وصؾ جامع لمٌامه صلّى هللا علٌه وسلم وعن وتره على لسان سٌدتنا أم المإمنٌن رضً هللا تعالى عنها.

 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 . 2ٕٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٖٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌره: 2)
، 2ٖٙٗ: لوله تعالى: )لٌؽفر لن هللا ما تمدم من ذنبن وما تؤخر ... ( ، حدٌث رلم ٕباب ، كتاب تفسٌر المرآن، ٖٔٗ(راجع البخاري ص4)

 .2ٔ4ٕ[ 54] 5ٕٔٗ: إكثار األعمال واالجتهاد فً العبادة، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 4ٙٔٔوأخرجه مسلم ص
، كتاب صبلة 2ٓٓ؛ وصحٌح مسلم صٖ٘ٔٔ، حدٌث رلم : طول المٌام فً صبلة اللٌل4، كتاب التهجد، باب 22(راجع البخاري صٓٔ)

 .55ٖ[ ٕٗٓ] 2ٔ٘ٔ: استحباب تطوٌل المراءة فً صبلة اللٌل، حدٌث رلم 5ٕالمسافرٌن، باب 
 .ٖٗٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
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ً هو اإللرار المستلزم للمبول، لكن لما لم ٌكن منه لبول وإذعان لم ٌنفعه هذا اإل لرار؛ فاإلٌمان شرعا
 .(ٔ)واإلذعان

ٌِْه ِمْن َربِِّه{ ُسوُل{، على معنى الشكر، أي صدق الرسول }بَِما أُْنِزَل إِلَ  .(ٕ)ولٌل: " لال هللا تعالى : }آَمَن الرَّ
لذي علٌه أكثر أهل العلم؛ هو من أوحً إلٌه بشرع، وأُِمر بتبلٌؽه؛ هذا ا -كما لال العلماء  -« الرسول»و

هو الذي لم ٌإمر بتبلٌؽه ما لم ٌدل الدلٌل على أن المراد به الرسول؛ ففً المرآن الكرٌم كل من « النبً»و 
وصؾ بالنبوة فهو رسول؛ لموله تعالى: }إنا أوحٌنا إلٌن كما أوحٌنا إلى نوح والنبٌٌن من بعده ... { ]النساء: 

[ ؛ ٘ٙٔمبشرٌن ومنذرٌن لببل ٌكون للناس على هللا حجة بعد الرسل{ ]النساء: [ إلى لوله تعالى: }رسبلً ٖٙٔ
ولموله تعالى: }ولمد أرسلنا رسبلً من لبلن منهم من لصصنا علٌن ومنهم من لم نمصص علٌن وما كان 

 .(ٖ) [52لرسول أن ٌؤتً بآٌة إال بإذن هللا{ ]ؼافر: 
ًّ وعبد هللا: }وآم ِ{"لال الثعلبً:" وفً لراءة عل  .(ٗ)ن المإمنون ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ

 .(٘)[، " أي كذلن آمنوا"2ٕ٘لوله تعالى:} َواْلُمْإِمنُوَن{ ]البمرة: 
روي " عن مماتل ابن حٌان، لوله: }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن باهلل ومبلبكته 

، ولول المإمنٌن. فؤثنى هللا علٌهم لما علم من إٌمانهم باهلل وكتبه ورسله{، فهذا لول، لاله هللا، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)ومبلبكته وكتبه ورسله"

ِ َوَمبلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه{ ]البمرة:  [، أي: الجمٌع" صدق باهلل ومبلبكته 2ٕ٘لوله تعالى:} ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ
 .(5)وكتبه"

 .(2)النبً واألتباع صدَّق بوحدانٌة هللا، وآمن بمبلبكته وكتبه ورسله" لال الماسمً:" أي الجمٌع من
لال الزجاج: "لما ذكر هللا عز وجل فً هذه السورة فرض الصبلة والزكاة والطبلق واإلٌبلء والجهاد، 

ٌِْه َوَسلََّم والمإمنٌن بجمٌع ذلن، وهو لوله:} ُكلٌّ  ِ َوَمبلبَِكتِِه  ختم السورة بذكر تصدٌك نبٌه َصلَّى هللاُ َعلَ آَمَن بِاَّللَّ
 .(4)["2َٕ٘وُكتُبِِه َوُرُسِلِه{ ]سورة البمرة: 

 [، على وجهٌن:2ٕ٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} َوَمبلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه{ ]البمرة: 
زة والكسابً أحدهما: }َوِكتابَهُ{، على الواحد باأللؾ، لرأه ابن عباس وعكرمة وٌحٌى واألعمش وحم

 :(ٓٔ) وخلؾ، وفً هذه المراءة وجهان
 الوجه األول: إنّهم أرادوا المرآن خاّصة.

والوجه الثانً: إنّهم أرادوا جمٌع الكتب، ٌمول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدٌنار فً أٌدي الناس، 
ُ النَّ  ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم ٌرٌدون األلبان والدراهم والدنانٌر. ٌدّل علٌه لوله: }فَبَعََث َّللاَّ بٌٌَِِّن ُمبَّشِ

 [.ٕٙٔاْلِكتاَب{]البمرة:
 والثانً: }ُكتُبِِه{، بالجمع لرأه البالون، وهو ظاهر كموله:}َوَمبلبَِكتِِه َوُرُسِلِه{.

                                                           
 .ٕٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٗٓ/ٕالثعلبً: ( تفسٌرٗ)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٖٙ/ٔ( معانً المرآن للزجاج:5)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .4ٓٗ/ٔ. ونمله عنه الواحدي فً الوسٌط: 2ٖٙ/ٔ( معانً المرآن وإإعرابه: 4)
 .ٖٗٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
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وكذلن [، "لرأ الحسن وابن سلمة بسكون السٌن لكثرة الحركات، 2ٕ٘ولوله تعالى:} َوُرُسِلِه{]البمرة:  
 .(ٔ)روى العباس عن ابن عمرو، وروى عن نافع َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه. مخفّفٌن، البالون باإلشباع فٌها على األصل"

ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه{]البمرة:    ُق بَ [،" أي: ال نإمن بالبعض ونكفر بالبعض كما 2ٕ٘لوله تعالى:} اَل نُفَّرِ
 .(ٕ)رسل هللا دون تفرٌك"فعل الٌهود والنصارى، بل نإمن بجمٌع 

 .(ٖ)لال مماتل بن حٌان:" ال نكفر بما جاءت به الرسل، وال نفرق بٌن أحد منهم، وال نكذب"  
وروي " عن ٌحٌى بن ٌعمر، أنه كان ٌمرأ }كل آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله ال نفرق بٌن أحد من   

 .(ٗ)رسله{، ٌمول: كل آمن، وكل ال ٌفرق"
أي ال نفعل كما فعل أهل الكتاب لبلنا. الذٌن آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، نحو لال الزجاج:"   

ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه{" ُق بَ  .(٘)كْفر إلٌهود بعٌسى، وكْفر النصارى بؽٌره فؤخبر عن المإمنٌن أنهم ٌمولون }اَل نُفَّرِ
 .(ٙ)لحك وبالحك"لال الماسمً:" أي برّد بعض ولبول بعض، وال نشن فً كونهم على ا  
لالوا : فبلن نبً ، وفبلن لٌس نبٌا ، وفبلن  -ٌعنً بنً إسرابٌل  -لال ابن زٌد:" كما صنع الموم   

 .(5)نإمن به ، وفبلن ال نإمن به"
لال الواحدي:"معناه: ال نفعل كما فعل أهل الكتاب، حٌث آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، بل   

 .(2)ان بهم"نجمع بٌن الرسل كلهم فً اإلٌم
وإنّما لال }بٌن أحد{، ولم ٌمل )آحاد(، ألن اآلحاد ٌكون للواحد والجمٌع، لال هللا }فَما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد   

 [.5َٗعْنهُ حاِجِزٌَن{ ]الحالة:
ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم:     :(ٓٔ)، لال رإبة(4)«ما أحلّت الؽنابم ألحد سود الرإوس ؼٌركم»ولال النب

 (ٔٔ)الناس دٌكت دوكا       ال ٌرهبون أحدا رواكا ماذا ]أمور[
ُق{ على ثبلثة وجوه    :(ٕٔ)واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} اَل نُفَّرِ

 أحدها: }ال نفّرلن{، كما فً مصحؾ عبد هللا.
والثانً: }ال ٌفّرق{ بالٌاء، على معنى ال نفّرق الكّل، فٌجوز أن ٌكون خبرا عن الرسول. لرأ بذلن جرٌر 
بن عبد هللا وسعٌد بن جبٌر وأبو زرعة بن عمرو بن جرٌر وٌحٌى بن ٌعمر والجحدري وابن أبً إسحاق 

 وٌعموب. 
ُق{، بالنون على إضمار المول تمدٌره: " ولالوا ال نفّرق كموله تعالى: }َواْلَمبلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن والثالث: :} اَل نُفَّرِ

ٌُْكْم{]الرعد: ٌِْهْم ِمْن ُكّلِ باٍب َسبلٌم َعلَ ا الَِّذٌَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم{]البمرة:آل َٖٕعلَ [، ولوله: }فَؤَمَّ

                                                           
 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 . ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٙ(:صٓٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)5)
 .4ٓٗ/ٔ( الوسٌط:2)
(. ولفظه:" لم تحل الؽنابم ألحد سود 4ٕٕ/  ٗالطحاوي فً " المشكل " ) ( و  2ٙٙٔ( و ابن حبان )  2ٖٗٓ( أ خرجه الترمذي ) 4)

. عن طرق عن األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة مرفوعا به . فلما كان ٌوم "الرءوس من لبلكم ، كانت تنزل نار من السماء فتؤكلها
ك لمسكم فٌما أخذتم عذاب عظٌم{. ولال الترمذي : " حدٌث حسن بدر ولعوا فً الؽنابم لبل أن تحل لهم فؤنزل هللا : } لوال كتاب من هللا سب

 [.22ٔ/٘:صٕ٘٘ٔصحٌح ؼرٌب من حدٌث األعمش " . لال األلبانً : و هو على شرط الشٌخٌن.]السلسلة الصحٌحة:
 .55ٕ/ٕ، وأبً حٌان فً البحر:4ٕٗ/ٖ( البٌت من شواهد المرطبً:ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ٘ٓ/ٕ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٕ(أنظر:  تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
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اْلُمْجِرُموَن ناِكُسوا ُرُإِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنا [، ٌعنً فٌمال لهم: أكفرتم. ولوله تعالى: }َولَْو تَرى إِِذ ٙٓٔعمران:
[، أي: ٖ[، أي ٌمولون: ربّنا. }َوالَِّذٌَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌاَء ما نَْعبُُدُهْم{]الزمر:ٕٔأَْبَصْرنا َوَسِمْعنا{]السجدة:

 .(ٔ)ٌمولون: ما نعبدهم"
ُق{، ه    ً التً لامت حجتها بالنمل المستفٌض. وهللا أعلم. للت: والمراءة بالنون} اَل نُفَّرِ
 .(ٕ)[، أي سمعنا "لولن وفهمناه"2ٕ٘لوله تعالى:} َولَالُوا َسِمْعنَا{]البمرة:  
 .(ٖ)لال مماتل:" سمعنا للمرآن الذي جاء من هللا"  
 .(ٗ)لال الواحدي: أي: "سمعنا لوله"  
 .(٘)لال الزجاج:" أي " َسمْعنَا " َسْمع لابِلٌَن"  
 .(ٙ)[، "أي امتثلنا أمرن ولمنا به واستممنا علٌه"2ٕ٘لوله تعالى: }َوأََطْعنَا {]البمرة:  
 .(5)لال مماتل:" ألروا بؤن ٌطٌعوه فً أمره ونهٌه"  
 .(2)لال الواحدي:أي: "وأطعنا أمره"  

: كما -لال الزجاج:أي " لِبِْلنَا ما َسِمْعنَا، ألن َمن سمع فلم ٌْعمل لٌل له أصم   لال جلَّ وعزَّ
(، لٌس ألنهم اَل ٌْسمعون ولكنهم صاروا  ًٌ  فً ترن المبول بمنزلة من ال ٌسمع -)ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم

 :(4)لال الشاعر
ا َساَءهُ َسِمٌع"  .(ٓٔ)أَصمُّ عمَّ

 .(ٔٔ)[، " أي: اؼفر ؼفرانن"2ٕ٘لوله تعالى:}ُؼْفَرانََن َربَّنَا{]البمرة:  
لول هللا: }ؼفرانن ربنا وإلٌن المصٌر{، تعلٌم من هللا، فهذا دعاء دعا  روي "عن مماتل بن حٌان، فً  

 .(ٕٔ)به النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاستجاب له"
وروي:" عن ابن عباس، فً لول هللا تعالى }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه إلى لوله: }ؼفرانن   

 .(ٖٔ)ربنا{، لال: لد ؼفرت لكم"
كر السمع والطاعة على طلب الؽفران لما أن تمدٌم الوسٌلة على المسإول لال الماسمً:" وتمدٌم ذ  

 .(ٗٔ)أدعى إلى اإلجابة والمبول"
[، لكونه مصدر ولع فً موضع أمر، ومثله: الصبلة 2ٕٙوانتصب لوله تعالى }ُؼْفَرانََن{]البمرة:  
عن معنى األمر  ، "وكذلن تفعل العرب بالمصادر واألسماء إذا حلت محل األمر ، وأدت(ٔ)الصبلة

 : (ٖ)، كما لال الشاعر(ٕ)نصبتها"

                                                           
 .ٖ٘ٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .4ٗ/ٔ( الوسٌط:ٗ)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 . 55٘/ٕ(:ص55ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .4ٗ/ٔ( الوسٌط:2)
، و ذكره الزمخشري فً الكشاؾ: 5ٙ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً اللسان )صمم(، )سمع( ومجمع األمثال، أبو هبلل العسكري: 4)

ه، ٌضرب مثبل للرجل ٌتؽافل عما ٌكره.5ٙ/ٔ  . أي:" أي أصم عن المبٌح الذي ٌإذٌه و ٌؽّمه ، و سمٌع لما ٌسرُّ
 .4ٖٙ/ٔالمرآن: ( معانً ٓٔ)
 .4ٗ/ٔ( الوسٌط:ٔٔ)
 .55٘/ٕ(:ص54ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .55٘/ٕ(:ص52ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
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 إن لوما منهم عمٌر وأشبا       ه عمٌر ومنهم السفاح  
 لجدٌرون بالوفاء إذا لا          ل أخو النجدة : السبلح السبلح ! !

اللٌل لال الفراء: "ومثله أن تمول: ٌا هإالء اللٌل فبادروا، أنت ترٌد: هذا اللٌل فبادروا. ومن نصب   
 .(ٗ)أعمل فٌه فعبل مضمرا لبله. ولو لٌل: ؼفرانن ربنا لجاز"

 .(٘)لال الزجاج:" أي أؼفر ُؼْفرانَن، و)فُْعبلَن(، من أْسَماِء اْلَمَصاِدر نحو السُّلوان والُكْفران"
ٌَْن اْلَمِصٌُر{]البمرة:    .(ٙ)[، أي:" وإلٌن ٌا ربنا مرجعنا ومعادنا"2ٕ٘لوله تعالى:} َوإِلَ
ل الماسمً:" أي الرجوع بالموت والبعث ال إلى ؼٌرن، وهو تذٌٌل لما لبله ممرر للحاجة إلى لا  

 .(5)المؽفرة، لما أن الرجوع للحساب والجزاء"
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : إلٌن المرجع والمآب ٌوم ٌموم الحساب"

 .(4)لال الزجاج:" أي نحن ممرون بالبْعِث"  
 .(ٓٔ)منهم بالبعث"لال الواحدي:" هذا إلرار   
 الفوابد:
أشهد أنً رسول »من فوابد اآلٌة: أن دمحماً )ص( مكلؾ باإلٌمان بما أنزل إلٌه؛ ولهذا لال ملسو هيلع هللا ىلص:  - ٔ

 كما فً صحٌح البخاري. -، فً لصة دٌن جابر رضً هللا عنه (ٔ)«هللا
من ربه {؛ والمنزل هو الوحً؛ والكبلم  ومنها: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } بما أنزل إلٌه - ٕ

 -وصؾ ال ٌموم إال بمتكلم؛ ال ٌمكن أن ٌموم بنفسه؛ وعلى هذا ٌكون فً اآلٌة دلٌل على أن المرآن كبلم هللا 
 الوحً الذي أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 تعالى: } بما أنزل إلٌه {.ومنها: إثبات علّو هللا عز وجل؛ ألن النزول ال ٌكون إال من أعلى؛ لموله  - ٖ
 ومنها: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } الرسول {، ولوله تعالى: } بما أنزل إلٌه من ربه {. - ٗ
ومنها: عظم ربوبٌة هللا، وأخصٌتها بالنسبة إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، حٌث لال تعالى: } بما أنزل إلٌه من ربه  - ٘

.} 
ال سٌما وأنه  -وٌتفرع على ذلن أن هللا سبحانه وتعالى سٌنصره؛ ألن الربوبٌة الخاصة تمتضً ذلن 

 سوؾ ٌبلِّػ ما أنزل إلٌه من ربه.
ومن فوابد اآلٌة: أن المإمنٌن تبع للرسول )ص(؛ لموله تعالى: } آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه  - ٙ

آمن الرسول والمإمنون بما »ٌعنً ما لال:  -ن به لبل أن ٌذكر التابع والمإمنون {؛ وجه التبعٌة أنه ذكر ما آم
 ، وهذا ٌدل على أنهم أتباع للرسول )ص( ال ٌستملون بشرٌعة دونه.«أنزل إلٌه

                                                                                                                                                                                             
 .22ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٔ)
 .2ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
، وشواهد العٌنً )بهامش  22ٔ/ ٔ، و معانً المرآن للفراء 2ٕٔ/ٙ( لم أتعرؾ عى لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٖ)

 .ٖٙٓ/  ٗالخزانة( 
 .22ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .5ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٔٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .5ٖ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: 4)
 .4ٗ/ٔ( الوسٌط:ٓٔ)

: الرطب والتمر ولول هللا تعالى: )وهزي إلٌن بجزع النخلة تسالط علٌن رطباً ٔٗ، كتاب األطعمة، باب 4ٙٗالبخاري ص أخرجه (ٔ)
 .ٖٗٗ٘جنٌاً(، حدٌث رلم 
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ومنها: أنه كلما كان اإلنسان ألوى إٌماناً بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان أشد اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى لال: } بما  - 5
أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ربه؛ وعلٌه فكل من كان  زل إلٌه من ربه والمإمنون { ٌعنً: والمإمنون آمنوا بماأن

 ألوى إٌماناً كان أشد اتباعاً.
ومنها: أن إٌمان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن شامل لكل أصول الدٌن؛ لموله تعالى: } كل آمن باهلل ومبلبكته  - 2

كتبه ورسله {؛ وٌبمى عندنا إشكال؛ وهو أنه لٌس فً اآلٌة ذكر اإلٌمان بالٌوم اآلخر، واإلٌمان بالمدر؟ و
 والجواب من أحد وجهٌن:

 أحدهما: أن ٌمال: إن هذا داخل فً عموم لوله تعالى: } بما أنزل إلٌه من ربه {.
 ن بالٌوم اآلخر، والمدر.والوجه الثانً: أن ٌمال: إن اإلٌمان بالكتب، والرسل متضمن لئلٌما

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات المبلبكة. - 4
ومنها: أن اإلٌمان بالرسل لٌس فٌه تفرٌك؛ ال تمول مثبلً: نإمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال نإمن بعٌسى ألن  - ٓٔ

 عٌسى من بنً إسرابٌل؛ نحن ال نفرق بٌن الرسل؛ ولد سبك لنا معنى لوله تعالى: } ال نفرق {.
ومن فوابد اآلٌة: أن من صفات المإمنٌن السمع، والطاعة؛ لموله تعالى: } ولالوا سمعنا وأطعنا {؛  - ٔٔ

وهذا كموله تعالى: }إنما كان لول المإمنٌن إذا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم أن ٌمولوا سمعنا وأطعنا 
[ ، ٕ٘، ٔ٘فؤولبن هم الفابزون{ ]النور: وأولبن هم المفلحون * ومن ٌطع هللا ورسوله وٌخشى هللا وٌتمه 

وكموله تعالى: }وما كان لمإمن وال مإمنة إذا لضى هللا ورسوله أمراً أن ٌكون لهم الخٌرة من أمرهم{ 
 [ ؛ والناس فً هذا الباب على ثبلثة ألسام:ٖٙ]األحزاب: 

 ه رأساً.المسم األول: من ال ٌسمع، وال ٌطٌع؛ بل هو معرض؛ لم ٌرفع ألمر هللا، ورسول
المسم الثانً: من ٌسمع، وال ٌطٌع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ آٌات هللا هزواً، كموله تعالى: }وإذا تتلى علٌه 

[ ، وكموله تعالى: }ولالوا 5آٌاتنا ولى مستكبراً كؤن لم ٌسمعها كؤن فً أذنٌه ولراً فبشره بعذاب ألٌم{ ]لممان: 
 جرماً من األول.[ ؛ وهذا أعظم 4ٖسمعنا وعصٌنا{ ]البمرة: 

المسم الثالث: من ٌسمع، وٌطٌع؛ وهإالء هم المإمنون الذٌن لالوا سمعنا وأطعنا، ولال هللا سبحانه وتعالى 
 [ .5ٔفٌهم: }ومن ٌطع هللا ورسوله فمد فاز فوزاً عظٌماً{ ]األحزاب: 

{؛ فكل إنسان محتاج ومن فوابد اآلٌة: أن كل أحد محتاج إلى مؽفرة هللا؛ لموله تعالى: } ؼفرانن  - ٕٔ
لن ٌُدخل الجنة أحداً عملُه لالوا: وال أنت ٌا »حتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص محتاج إلى مؽفرة؛ ولهذا لما لال ملسو هيلع هللا ىلص:  -إلى مؽفرة 

تحاً مبٌناً ؛ ولال هللا سبحانه وتعالى: }إنا فتحنا لن ف(ٔ)«رسول هللا؟ لال: وال أنا إال أن ٌتؽمدنً هللا منه برحمة
ولال تعالى: }فاعلم أنه ال إله إال هللا واستؽفر  ، [ٕ ،ٔ :* لٌؽفر لن هللا ما تمدم من ذنبن وما تؤخر{ ]الفتح

ً منه لبل الذنب؛ 4ٔلذنبن وللمإمنٌن والمإمنات{ ]دمحم:  [ ؛ واعلم أن اإلنسان لد ٌكون بعد الذنب أعلى مماما
التً كان علٌها، وماشٌاً على ما هو علٌه معتمداً أنه كامل، وأن لٌس  ألنه لبل الذنب لد ٌكون مستمرباً للحال

 ً  -علٌه ذنوب؛ فإذا أذنب، وأحس بذنبه رجع إلى هللا، وأناب إلٌه، وأخبت إلٌه، فٌزداد إٌماناً، وٌزداد مماما
ه ربه{ ]طه: ٌرتفع ممامه عند هللا عز وجل؛ ولهذا لال هللا تعالى فً آدم: }وعصى آدم ربه فؽوى * ثم اجتبا

[ ؛ وهذا كثٌراً ما ٌمع: إذا ٕٕٔ}فتاب علٌه وهدى{ ]طه:  -فجعل االجتباء بعد هذه المعصٌة  -[ ٕٕٔ، ٕٔٔ
أذنب اإلنسان عرؾ لدر نفسه، وأنه محتاج إلى هللا، ورجع إلى هللا، وأحس بالخطٌبة، وأكثر من االستؽفار، 

 وصار ممامه بعد الذنب أعلى من ممامه لبل الذنب.
ومن فوابد اآلٌة: تواضع المإمنٌن، حٌث لالوا: } سمعنا وأطعنا {، ثم سؤلوا المؽفرة خشٌة  - ٖٔ

 التمصٌر.

                                                           
[ 52] 5ٕٕٔ: لن ٌدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة هللا تعالى، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 4ٙٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)

ٕ2ٔ2. 
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ومنها: إثبات أن المصٌر إلى هللا عز وجل فً كل شًء؛ لموله تعالى: } وإلٌن المصٌر {؛ ولد سبك  - ٗٔ
 فً الدنٌا أٌضاً؛ فهو الذي ٌحكم بٌن فً التفسٌر أن المراد بذلن المصٌر إلى هللا فً اآلخرة، والمصٌر إلى هللا

[ : هذا فً ٓٔكما لال تعالى: }وما اختلفتم فٌه من شًء فحكمه إلى هللا{ ]الشورى:  -الناس فً الدنٌا واآلخرة 
[ ، ٖالدنٌا؛ واآلخرة: كما لال تعالى: }لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم ٌوم المٌامة ٌفصل بٌنكم{ ]الممتحنة: 

  [ .ٔٗٔ}فاهلل ٌحكم بٌنكم ٌوم المٌامة{ ]النساء: ولال تعالى: 
 المرآن

ُ نَْفساً إَِلَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَللَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا َل تَُإاِخْذنَا إِْن نَ  ِسينَا أَْو أَْخَطؤْنَا َربَّنَا َوَل }َل يَُكلُِّؾ َّللاَّ
ً َكَما َحمَ  ْلنَا َما َل َطالَةَ لَنَا بِِه َواْلُؾ َلنَّا َواْؼِفْر لَنَا تَْحِمْل َللَْينَا إِْصرا ْلتَهُ َللَى الَِّذيَن ِمْن لَْبِلنَا َربَّنَا َوَل تَُحّمِ

 [2َٕٙواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَلنَا فَاْنُصْرنَا َللَى اْلمَْوِم اْلَكافِِريَن{ ]البمرة:
 التفسٌر:

 ِمن عباده ما ال ٌطٌمونه، فمن فعل خًٌرا نال خًٌرا، ومن فعل شّراً دٌن هللا ٌسر ال مشمة فٌه، فبل ٌطلب هللا
نال شّراً. ربنا ال تعالبنا إن نسٌنا شٌبًا مما افترضته علٌنا، أو أخطؤنا فً فِْعل شًء نهٌتنا عن فعله، ربَّنا وال 

ْلنَا ما ال نستطٌعه من التكالٌؾ تكلفنا من األعمال الشالة ما كلفته َمن لبلنا من العصاة عموبة لهم، ربنا وال تَُحمِّ 
والمصابب، وامح ذنوبنا، واستر عٌوبنا، وأحسن إلٌنا، أنت مالن أمرنا ومدبره، فانصرنا على َمن جحدوا 

 دٌنن وأنكروا وحدانٌتن، وكذَّبوا نبٌن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، واجعل العالبة لنا علٌهم فً الدنٌا واآلخرة.
 :(ٔ)التً لبلها نصوص تدل على الفضل العظٌم؛ منهاوردت فً هذه اآلٌة، و

 .(ٔ)أنها من كنز تحت العرش - ٔ
 .(ٕ)أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها - ٕ
 .(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص-أنها لم ٌعطها أحد من األنبٌاء لبل رسول هللا  - ٖ
 .(ٗ)أن من لرأهما فً لٌلة كفتاه - ٗ
ً إاِلَّ ُوْسعََها{]االبمرة:لوله تعالى:} ال    ُ نَْفسا ال ٌحملها إال ما تسعه وتطٌمه وال  :[، "أي2ٌَُٕٙكلُِّؾ َّللاَّ

 .(ٕ)تعجز عنه"
لال الزجاج:"  أي إال لدَر َطالَتها، ال ٌكلفها فَرضاً من فُروضِه من َصْوم أوَصبلةٍ أو َصدلٍَة أو ؼٌر   

 .(ٖ)ذلن إال بممدار طالتها"
 .(ٗ)أي:" ال ٌكلفها إال ٌسرها ال عسرها"لال الواحدي:   

                                                           
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٖوما بعدها، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٖٖ/ٔنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ( أٔ)

، من حدٌث أبً ذر؛ لال الهٌثمً: رواه أحمد بؤسانٌد 245ٕٔ، حدٌث رلم 4ٓ٘ٔ، وص5ٕٕٙٔ، حدٌث رلم 5ٔ٘ٔراجع أحمد ص (ٔ)
(؛ ولال ٔٓٔ – 2/44ٔ)الفتح الربانً  (؛ ولال الساعاتً: "وهو الذي أثبته هنا"ٖ٘ٔ/ٙورجال أحدها رجال الصحٌح )مجمع الزوابد 

، 5ٕٙٔ(؛ ومن حدٌث حذٌفة راجع أحمد ص2ٕٗٔ، حدٌث رلم 5ٔٗ/ٖاأللبانً: "إسناده صحٌح على شرط مسلم" )السلسلة الصحٌحة 
؛ لال 2ٔٗ، حدٌث رلم ٙ٘؛ مسند أبً داود الطٌالسً صٕٖ٘ٓ، حدٌث رلم 4ٙٔ/ٖ؛ والمعجم الكبٌر للطبرانً ٖٕٓٗٙحدٌث رلم 

(؛ ولال األلبانً: "إسناده صحٌح على شرط مسلم" )السلسلة الصحٌحة ٖ٘ٔ، 5ٕٖ/ٙثمً: رجال أحمد رجال الصحٌح )مجمع الزوابد الهٌ
 (.2ٕٗٔ، حدٌث رلم 5ٔٗ/ٖ

؛ لكن 2ٓٙ[ ٕٗ٘] 255ٔ: فضل الفاتحة وخواتٌم سورة البمرة...، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 2ٓٗراجع مسلماً ص (ٕ)
 "هذا باب من السماء فتح الٌوم، لم ٌفتح لط إال الٌوم...". فٌه:
 .ٔراجع حاشٌة رلم  (ٖ)
ً ص2ٓٓٗ: حدٌث رلم ٕٔ، كتاب المؽازي، باب 5ٕٖراجع البخاري ص (ٗ) : فضل ٖٗ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 2ٓٗ؛ ومسلما

 .2ٓ5[ ٕ٘٘] 252ٔالفاتحة وخواتٌم سورة البمرة...، حدٌث رلم 
 .ٕٔٗ/ٕؤوٌل: ( محاسن التٕ)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .4ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٗ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" ال ٌكلؾ هللا نفسا فٌتعبدها إال بما ٌسعها، فبل ٌضٌك علٌها وال ٌجهدها"  
لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌكلؾ أحًدا فوق طالته ، وهذا من لطفه تعالى بخلمه ورأفته بهم وإحسانه إلٌهم   

ان أشفك منه الصحابة ، فً لوله : }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ ، وهذه هً الناسخة الرافعة لما ك
ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ { أي : هو وإن حاسب وسؤل لكن ال ٌعذب إال بما ٌملن الشخص دفعه ، فؤما ما ال ٌمكن دفعه 

 .(ٕ)سوسة السٌبة من اإلٌمان"من وسوسة النفس وحدٌثها ، فهذا ال ٌكلؾ به اإلنسان ، وكراهٌة الو
ولال الزمخشري: "أى ال ٌكلفها إال ما ٌتسع فٌه طوله وٌتٌسر علٌه دون مدى الطالة والمجهود. وهذا   

إخبار عن عدله ورحمته كموله تعالى : }ٌرٌد هللا بكم الٌسر{، ألنه كان فً إمكان اإلنسان وطالته أن ٌصلى 
 .(ٖ)، وٌحج أكثر من حجة" أكثر من الخمس ، وٌصوم أكثر من الشهر

لال أبو حٌان:" ظاهره أنه استبناؾ ، خبر من هللا تعالى أخبر به أنه ال ٌكلؾ العباد من أفعال الملوب   
والجوارح إالَّ ما هو فً وسع المكلؾ ، وممتضى إدراكه وبنٌته ، وانجلى بهذا أمر الخواطر الذي تؤوله 

ٌة ، وظهر تؤوٌل من ٌمول : إنه ال ٌصح تكلٌؾ ما ال ٌطاق ، وهذه اآلٌة المسلمون فً لوله : }إِن تُْبُدوا { اآل
ٌُْكْم فِى الِدٌِّن ِمْن َحَرجٍ{ }فَ  ُ بُِكُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسَر{ }َوَما َجعََل َعلَ َ َما نظٌر. }ٌُِرٌُد َّللاَّ اتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٗ)اْستََطْعتُْم{"
ً إاِلَّ لال عبد الجبّار بن    ُ نَْفسا العبلء العّطار: "سبل سفٌان بن عٌٌنة عن لوله تعالى: }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

 .(٘)ُوْسعَها{، فمال: إاّل ٌسرها ال عسرها، ولم ٌكلّفها طالتها ولو كلّفها طالتها لبلػ المجهود منها"
كبلم: ٌعنً إاّل ما ٌسعها لال الثعلبً: "وهذا لول حسن ألّن الوسع ما دون الطالة، فمال بعض أهل ال  

وٌحل لها، كمول المابل: ما ٌسعن هذا األمر؟ أي ما ٌحّل هللا لن؟ فبٌّن هللا تعالى أن ما كلّؾ عباده فمد وسعه 
 .(ٙ)لهم وهللا أعلم"

خطاب وفً االصطبلح: "، (5)"مصدر كلّؾ، ٌمال: كلفه تكلٌفاً أي أمره بما ٌشك علٌه": والتكلٌؾ لؽة"  
 .(2)"المتعلك بؤفعال المكلفٌن بااللتضاء أو التخٌٌر أو الوضعخطاب هللا تعالى، "

   .(4)والوسع: "اسم لما ٌسع اإلنسان وال ٌضٌك عنه"  

                                                           
 .4ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٖ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .52ٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .55ٔٔ/ٖ( الصحاح للجوهري: 5)
. لال المرطبً: وفً معنى هذه اآلٌة ما حكاه أبو هرٌرة رضً هللا عنه لال : ما وددت أن أحدا ولدتنً 44( الوجٌز فً أصول التشرٌع: 2)

، أمه إال جعفر بن أبً طالب ، فإنً تبعته ٌوما وأنا جابع فلما بلػ منزله لم ٌجد فٌه سوى نحً سمن لد بمً فٌه أثارة، فشمه بٌن أٌدٌنا 
ب وهو ٌمول : فجعلنا   نلعك ما فٌه من السمن والرُّ

 ما كلؾ هللا نفسا فوق طالتها        وال تجود ٌد إال بما تجد".
، والمراد بالبٌت: "أن العرالة فً الجود التفٌد الجواد، إذا لم ٌجد ما ٌجود به". لم أتعرؾ على لابل البٌت، ٖٓٗ-4ٕٗ/ٖ]تفسٌر المرطبً: 

، 5ٕٓ، والمستطرؾ لؤلبشٌهً: 55/ٕ، ومجانً األدب: ٕ٘ٙ/ٕ، وزهر األكم: ٖٗ/ٖ، والعمد الفرٌد: ٗٓٔ/ٖ والبٌت ورد فً ٌتٌمة الدهر:
 ورواٌة البٌت فٌه:

 ال كلَّؾ هللاُ نفًسا فوَق طالتِها       وال تجوُد ٌٌد إال بما تجدُ 
 فبل تِعْد عدةً إالَّ َوفٌت بها        واحذْر خبلَؾ مماٍل للذي تِعُد[.

 
 . 4ٓٗ/ٔسٌط للواحدي: ( الو4)
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لال الفراء: )والوسع(: "اسم فً مثل معنى الوجد والجهد. ومن لال فً مثل الوجد: الوجد، وفً مثل   
إال وسعها{، ولو لٌل: )َوِسعَها( لكان جابزا، ولم  الجهد: الجهد لال فً مثله من الكبلم: }ال ٌكلؾ هللا نفسا

 .(ٔ)نسمعه"
ُ نَْفًسا إاِلَّ    ولد تعددت ألوال السادة أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:} اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

 [، على وجوه:2ُٕٙوْسعََها{]البمرة:
ال وسعها{، لال : هم المإمنون ، أحدها: ما أخرجه الطبري: " عن ابن عباس لوله : " }ال ٌكلؾ هللا نفسا إ

ٌِن ِمْن َحَرجٍ { ]الحج :  ٌُْكْم فًِ الّدِ [ ، ولال : 52وسع هللا علٌهم أمر دٌنهم ، فمال هللا جل ثناإه : } َوَما َجعََل َعلَ
ُ بُِكُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسَر{ ]سورة البمرة :  َ َما اْستََطْعتُْم {]سورة [ ، ولال : }فَاتَّمُ 2٘ٔ}ٌُِرٌُد َّللاَّ وا َّللاَّ

 مثل ذلن. (ٖ). وروي عن الحسن(ٕ)["ٙٔالتؽابن : 
لال الواحدي: " وهذا أحسن ما لٌل فً تفسٌر هذه اآلٌة، وذلن أن الُوسع دون الطالة، وهللا تعالى كلفنا 

 .(ٗ)دون طالتنا تفضبًل منه"
 .(٘)لم ٌطٌموا". لاله السدي والثانً: ولٌل: "وسعها، طالتها، وكان حدٌث النفس مما

والثالث: ما أخرجه ابن أبً حاتم: "عن سفٌان: }ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها{، لال: فً شؤن النفمة إال ما 
 .(ٙ)استطاعت"

 للت: وتلن المعانً متماربة، تدور حول تفضله سبحانه وتعالى على عباده أال ٌكلؾ نفساً إال وسعها.  
 [، وجوها:2ٕٙفً معنى لوله تعالى:} إاِلَّ ُوْسعََها{]االبمرة:كما وذكر أهل التفسٌر 

 .(5)أحدها: } إال وسعها{: أي: "إال ما عملت لها". لاله الشعبً
،وروي عن ابن حٌان وأبً مالن (2)والثانً: ٌعنً: "لم ٌكلفوا من العمل ما لم ٌطٌموا". لاله كعب المرظً

 .(4)والسدي ولتادة وزٌد بن أسلم، نحو ذلن
والثالث: ولٌل ٌعنً: فً نفمة الرجل على أهله، لٌس لها إال ما وجد. روي نحوه عن عمر بن 

 .(ٓٔ)عبدالعزٌز
 .(ٔٔ)والرابع: ولٌل ٌعنً:}وسعها{فً "أداء الفرابض". لاله سفٌان الثوري

ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََها{]االبمرة:    .(ٕٔ)[، وجهٌن2ٕٙولد ذكر الماوردي فً لوله تعالى:} ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
 أحدهما : وعٌد من هللا ورسوله وللمإمنٌن بالتفصل على عباده أال ٌكلؾ نفساً إال وسعها . روي

 والثانً : أنه إخبار من النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ومن المإمنٌن عن هللا، على وجه الثناء
 علٌه ، بؤنه ال ٌكلؾ نفساً إال وسعها.

                                                           
 . هو لراءة ابن أبى عبلة، كما سٌؤتً.22ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
إلى ابن المنذر، وذكره الثعلبً  ٖٖٔ/ ٕ، وعزاه فً "الدر" 55٘/ٕ(:ص2ٖٓٓ، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ( تفسٌر الطبري)ٕ)

 .2ٙ5ٔ/ ٕفً "تفسٌره" 
 .55٘/ٕ(:ص2ٕٖٓ( أنظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٖ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .55٘/ٕ(:ص2ٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .52٘/ٕ(:ص2ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .52٘/ٕ(:ص2ٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .52٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4)
 .52٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .52٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٓابن أبً حاتم)( أخرجه ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
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ً إِالَّ َوِسعَها{، بفتح الواو وكسر  لال الثعلبً:" ولرأ إبراهٌم   ُ نَْفسا ابن أبً عبلة الشامً: }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
 .(ٔ)لسٌن على الفعل، ٌرٌد: إاّل وسعها أمره، أو أراد إاّل ما وسعها فحذؾ )ما("

اإلٌمان ولضى لال الواحدي:" وتمول المدرٌة: إن هللا تعالى أخبر أنه ال ٌكلؾ العبد إال ما ٌسعه، وإذا كلفه 
علٌه الكفَر فمد َكلَّفَهُ ما ال ٌسعه، فٌمال لهم: ٌلزمكم مثُل هذا فً الِعْلم، ألنكم توافموننا على أن هللا تعالى إذا 
سبك فً َمْعلُومه أن فبلنًا ٌموت كافًرا فبل سبٌل له إلى تبدٌل معلومه، فإذا كلفه اإلٌمان فمد كلفه ما ال ٌطٌك، 

 .(ٖ)"(ٕ)ً، رضً هللا عنه: إذا سلمت لنا المدرٌة العلم ُخصموا"وهذا معنى لول الشافع
 .(ٗ)[، أي لها" ما عملت من خٌر"2ٕٙلوله تعالى:} لََها َما َكَسبَْت{]البمرة:  
، مثل (2)، ودمحم بن كعب المرظً(5)، والسدي(ٙ). وروي عن ابن عباس(٘)لال لتادة:" أي : من خٌر"  

 ذلن.
 .(4)بالطاعة" لال الواحدي:" من العمل  
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:" أي للنفس ما عملت من الخٌر والعمل الصالح، لها أجره وثوابه"  
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" ٌنفعها ما كسبت من خٌر.. وال ٌثاب ؼٌرها بطاعتها"  
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما عملت من خٌر، ال ٌنمص منه شًء"  
ٌَْها َما     .(ٖٔ)[، أي: وعلٌها" ما عملت من شر"2ٕٙاْكتََسبَْت{]البمرة:لوله تعالى:} َوَعلَ
 مثل ذلن. (ٙٔ)،  والسدي(٘ٔ). وروي عن ابن عباس(ٗٔ)أو لال : من سوء" -لال لتادة:" أي : من شر   
 .(2ٔ)، " أي: ال ٌإاَخذ أحد بذنب ؼٌره"(5ٔ)لال الواحدي:" من العمل باإلثم"  
 .(4ٔ)لٌها وزره"لال الثعلبً:" ن الشّر بالعمل السًء ع  
  .(ٕٓ)لال الزمخشري: وٌضرها ما اكتسبت من شر .. وال ٌإاخذ بذنبها ؼٌرها"  
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما الترفت من إثم ال ٌحمله عنها أحد"  

                                                           
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
]ط. دار الكتب العلمٌة[. وابن تٌمٌة فً "مجموع  5ٙ/ ٕ(لول الشافعً، ذكره العز بن عبد السبلم فً "لواعد األحكام فً مصالح األنام" ٕ)

 بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا.، ورواٌته: ناظروا المدرٌة ٕٖٗ/ ٖٕالفتاوى" 
 .ٖٖ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .5ٖ5/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙ، وانظر الخبر)ٖٔٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)٘)
 . ولفظه:" لها ما كسبت من العمل".52٘/ٕ(:25ٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .52٘/ٕ(:22ٖٓ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .4ٓٗ/ٔ( الوسٌط: 4)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙ. وانظر الخبر)ٖٔٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 . ولفظه:" فؤنزل هللا وعلٌها ما اكتسبت من العمل".54٘/ٕ(:ص4ٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .4ٓٗ/ٔ( الوسٌط: 5ٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:4ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: ٕٓ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
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 .(ٔ)ولال ابن كثٌر:" وذلن فً األعمال التً تدخل تحت التكلٌؾ"  
 .(ٕ)ها ما اكتسبت{، عمل الٌد والرجل واللسان"وروي" عن عبد هللا بن عباس : }لها ما كسبت وعلٌ  
ٌَْها َما اْكتََسبَْت{، أي ال ٌَإاخذ أحداً    كما لال  -بذنب ؼٌره  -ولال الزجاج:" ومعنى: }لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ

: }َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{" -  .(ٖ)جلَّ وعزَّ
ٌسعها فبل ٌجهدها ، وال ٌضٌك علٌها فً أمر دٌنها ، فٌإاخذها  لال الطبري: "ال ٌكلؾ هللا نفسا إال ما  

 .(ٗ)بهمة إن همت ، وال بوسوسة إن عرضت لها ، وال بخطرة إن خطرت بملبها"
 وفً التفرٌك بٌن } َكَسبَْت{، و} اْكتََسبَْت {، وجهان: 

 أحدهما : أن لفظهما مختلؾ ومعناهما واحد .
 :(٘)للؽة أن الكسب واالكتساب واحد ال فرق بٌنهما، لال ذو الرمةلال الواحدي:"والصحٌح عند أهل ا  
 .(ٙ)ألفى أباهُ بذان الكْسِب ٌْكتسُب"" 
[، ولال: 2ٖلال الرازي: "والمرآن أٌضاً ناطك بذلن، لال هللا تعالى: }ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ{]المدثر:  

[، ولال : }بَلَى َمن َكَسَب َسٌِّبَةً َوأََحـاَطْت بِِها َٗٙٔها{ ]األنعام: }َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلٌَْ 
ٌِْر َما اْكتََسبُوا{، فدل هذا على إلامة كل 2َٔخِطٌاـبَتُهُ{]البمرة: [، ولال: }َوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت بِؽَ

 .(5)واحد من هذٌن اللفظٌن ممام اآلخر"
 : ومن الناس من سلم الفرق، ثم فٌه لوالن:والثانً 

أحدهما: "أن االكتساب أخص من الكسب، ألن الكسب ٌنمسم إلى كسبه لنفسه ولؽٌره، واالكتساب ال ٌكون 
 :(4)، ومنه لول الجطٌبة(2)إال ما ٌكتسب اإلنسان لنفسه خاصة ٌمال فبلن كاسب ألهله، وال ٌمال مكتسب ألهله"

ٌَْت َكاِسبَُهْم   فً لَْعِر ُمظِلَمٍة         فاْؼفَر َهداَن َمِلٌُن الناِس ٌا ُعَمُر أَْلمَ
 والثانً: أن }كسبت{ مستعمل فً الخٌر خاصة ، و}اكتسبت{ مستعمل فً الشر خاّصة .

لال ابن المٌم :"وفٌه فرق أحسن من هذا وهو أن االكتساب ٌستدعً التعمل والمحاولة والمعاناة فلم   
ما كان من هذا المبٌل الحاصل بسعٌه ومعاناته وتعمله، وأما الكسب فٌحصل بؤدنى ٌجعل على العبد إال 

 .(ٓٔ)مبلبسة، حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلن"
ولال الزمخشري: "فإن للت لم خص الخٌر بالكسب، والشر باالكتساب؟ للت: فً االكتساب اعتمال، فلما  

ارة به، كانت فً تحصٌله أعمل وأجد فجعلت لذلن كان الشر مما تشتهٌه النفس، وهً منجذبة إلٌه،  وأمَّ
مكتسبة فٌه، ولما لم تكن كذلن فً باب الخٌر وصفت بما ال داللة فٌه على االعتمال، أى ال تإاخذنا بالنسٌان 

 .(ٔ)أو الخطؤ إن فرط منا"
                                                           

 .5ٖ5/ٔكثٌر:  ( تفسٌر ابنٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .4ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
، وأساس الببلؼة)طعم( و)هبل(، وتاج ٖ٘/ٗ، وصدره: أو ُمطعم الصٌد هبّاٌل لبؽٌته.وانظر: اللسان)هبل(، والعٌن:44( دٌوانه: ٘)

 .55ٔ/ 2ٗ، و"تارٌخ دمشك" ٖٓٓ/ ٖ، و"األمثال" للمٌدانً 5ٗ/ ٗ"الحٌوان" ، وٖٙٗالعروس)هبل(، و و"جمهرة أشعار العرب" ص 
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٗ(التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .2ٔٔ/5( مفاتٌح الؽٌب: 5)
، زاد المسٌر البن ٖٖٙ/ٔ، وانظر أٌضاً: النكت والعٌون للماوردي: 5ٖٙ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٔٔ/5(مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2)

-5ٕٙ/ٔ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: 5ٗٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٖٔٗ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٙٗ/ٔالجوزي: 
 ، وؼٌرها.4٘ٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 55ٕ

 ، "خزانة األدب"4ٖٔ/ ٖ، و"الكامل فً األدب" 4ٕ٘/ ٘، و"العمد الفرٌد" 52ٔ/ ٕ، وفً "األؼانً" 2ٕٓ(دٌوانه" ص4)
 .5ٗ/ٕ(بدابع الفوابد: ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ(الكشاؾ: ٔ)
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ها على ولال ابن عطٌة: "والذي ٌظهر لً فً هذا أن الحسنات هً مما تكتسب دون تكلؾ، إذ كاسب   
جادة أمر هللا ورسم شرعه، والسٌبات تكتسب ببناء المبالؽة، إذ كاسبها ٌتكلؾ فً أمرها خرق حجاب نهً هللا 

 .(ٔ)تعالى، وٌتخطاه إلٌها، فٌحسن فً اآلٌة مجًء التصرٌفٌن احترازاً لهذا المعنى"
 .(ٕ)شدٌد لما ٌإول إلٌه" ولال العكبري:"ولال آخرون: اكتسب: افتعل ٌدل على شدة الكلفة، وفعل السٌبة 

[،أي: "ال تعذبنا ٌا أهلل بما ٌصدر عنا بسبب 2ٕٙلوله تعالى:} َربَّنَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا{]البمرة:   
 .(ٖ)النسٌان"

 .(ٗ)لال ابن زٌد:" إن نسٌنا شٌبا مما افترضته علٌنا"
 .(٘)لال الواحدي: أي " ال تعالبنا إن تركنا شٌبا من البلزم لنا"

 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : إن تركنا فرًضا على جهة النسٌان ، أو فعلنا حراًما كذلن"
 .(5)لال المرطبً:" ٌعنً: إن جهلنا"

لال الثعلبً:" لال أهل المعانً: وإنّما خرج على لفظ المفاعلة وهو فعل واحد ألّن المسًء لد أمكر 
 .(2)نبه وٌؤخذه به فشاركه فً أخذه"وطرق السبٌل إلٌها وكؤنّه أعان علٌه من ٌعالبه بذ

وروي عن لتادة فً لوله : " }ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{، بلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : إن هللا عز 
 .(4)وجل تجاوز لهذه األمة عن نسٌانها وما حدثت به أنفسها"

. ولٌل: "أي: (ٓٔ){: "معناه: لولوا: }ربنا{، على التعلٌم للدعاء"ولال الحسنفً لوله تعالى: }َربَّنَا اَل تَُإاِخْذنَا
 .(ٔٔ)ٌمولون: }َربَّنَا{. على الخبر"

 :(ٕٔ)[، فٌه تؤوٌبلن2ٕٙولوله تعالى:} إِْن نَِسٌنَا{]البمرة:  
إن هللا تجاوز عن »" -ملسو هيلع هللا ىلص  -وذلن على َما جاَء عن النبً ، (ٖٔ)أحدهما : ٌعنً إن تناسٌنا أمرن. لاله الكلبً

 .(٘ٔ( )ٗٔ)«أمتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
َ فَنَِسٌَُهْم{] التوبة :   5ٙوالثانً : إن تركنا، من النسٌان الذي هو الترن واإلؼفال. لال هللا تعالى: }نَُسوا َّللاَّ

 .(ٔ)[. لاله لطرب

                                                           
 .4ٖٔ/ٕ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ(إمبلء ما من به الرحمن: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٙ(:ص4ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٘)
 .5ٖ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:2)
 (.5ٗٔ،  ٙٗٔ:  ٕ. وأخرجه مسلم فً صحٌحه )ٕٖٔ/ٙ(:صٓٔ٘ٙ( أخرجه الطبري)4)
 .ٓٔٗ/ ٔ( نمله عنه الواحدي فً: الوسٌط: ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٗٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
نسوا شٌبا مّما أمروا به وأخطبوا، عّجلت لهم العموبة فٌحّرم علٌهم شًء  ، ولفظه: "كانت بنو إسرابٌل إذا5ٖٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)

 من مطعم أو مشرب على حسب ذلن الذنب، فؤمر هللا تعالى نبٌّه والمإمنٌن أن ٌسؤلوه ترن مإاخذتهم بذلن".
، 44ٙ، وأخرجه مسلم ص4ٕٙ٘: الطبلق فً اإلؼبلق والكره ... ، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الطبلق، باب ٘٘ٗ(أخرجه البخاري فً ٗٔ)

 .5ٕٔ[ ٕٔٓ] ٖٖٔ: تجاوز هللا عن حدٌث النفس والخواطر بالملب إذا لم تستمر، حدٌث رلم 2٘كتاب اإلٌمان، باب 
 ولال أبو بكر: فذكرت ذلن للحسن]أي: الحدٌث: إن هللا تجاوز ألمتً عن ثبلث، عن الخطؤ والنسٌان واالستكراه[، فمال: أجل، ما تمرأ بذلن

 [.54٘/ٕ(:ص4ٕٖٓبنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{".]أخرجه ابن أبً حاتم:)لرآنا؟ }ر
 .5ٖٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج:٘ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔ)
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 .(ٔ)لال الثعلبً: "واألّول أجود"   
 .(ٕ)[، أي: "ال تعذبنا ٌا أهلل بما ٌصدر عنا بسبب الخطؤ"2ٕٙأَْخَطؤْنَا{]البمرة:لوله تعالى:} أَْو   
 .(ٖ)لال الواحدي:" أثمنا وتعمدنا اإلثم"  
 .(ٗ)لال ابن زٌد:"]فؤصبنا[ شٌبا مما حرمته علٌنا"  
 .(٘)لال الزجاج:" أْي َكَسْبنَا خطٌبةً"  
 .(ٙ)منا بوجهه الشرعً"لال ابن كثٌر:" أي : الصواَب فً العمل ، جهبل   
 .(5)لال المرطبً:" ٌعنً: إن تعمدنا، وٌمال : إن عملنا بالنسٌان والخطؤ"  
. وروي (2)وروي " عن ابن عباس، فً لوله: }ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{، لال: ال أإاخذكم"  

 مثل لن. (4)عن سعٌد
 .(ٓٔ)و أخطؤنا{، لال: نعم"وروي :"عن أبً هرٌرة،}ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أ  
 :(ٔٔ)[، على لولٌن2ٕٙواختلؾ فً األصل اللؽوي لكلمة } أَْخَطؤْنَا{]البمرة:  

أحدهما: من المصد والعمد، ٌمال: خطًء فبلن إذا تعّمد ٌخطؤ خطؤ وخطؤ، لال هللا: }إِنَّ لَتْلَُهْم كاَن ِخْطؤً 
 :(ٕٔ)[، وأنشد أمٌة بن أبً الصلتَٖٔكبٌِراً{]اإلسراء:

 عبادن ٌخطبون وأنت رّب       ٌكفٌّن المناٌا والحتوم 
 : (ٖٔ)ومنه لول عبٌد بن األبرص األسدي   

 الناس ٌلحون األمٌر إذا هم        خطبوا الصواب وال ٌبلم المرشد 
ٌعنً : "أخطؤوا الصواب وهذا الوجه الذي ٌرؼب العبد إلى ربه فً صفح ما كان منه من إثم عنه،إال ما 

 .(ٗٔ)ن كفرا"كان من ذل
 والثانً: من الخطؤ الذي هو الجهل والسهو.

هو المول الثانً "ألن ما كان عمدا من الذنب ؼٌر معفو عنه، بل هو فً مشٌبة  -وهللا أعلم-والراجح  
 .(٘ٔ)هللا تعالى ما لم ٌكن كفرا"

 :(ٔ)[ وجهان2ٕٙوفً تفسٌر لوله تعالى:} أَْو أَْخَطؤْنَا{]البمرة:  
 لوه من المعاصً بالشبهات .أحدهما : ما تؤو

 والثانً : ما عمدوه من المعاصً التً هً خطؤ تخالؾ الصواب .

                                                           
 .5ٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٖ)
 . ٕٖٔ/ٙ(:ص4ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .5ٖٓ/ٔالمرآن: ( معانً ٘)
 .5ٖ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .54٘/ٕ(:ص4ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .54٘/ٕ(:ص4ٖ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 .54٘/ٕ(:ص4ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 ٌستمٌم بؽٌرها الكبلم . ]لول المحمك[.. الزٌادة بٌن الموسٌن ، توشن أن تكون زٌادة ال 5ٖٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .4٘ٔ/ ٖ(كتاب العٌن للفراهٌدي: ٕٔ)
 واللسان )أمر( ورواٌة دٌوانه : والناس ٌلحون األمٌر إذا ؼوى ... خطب الصواب . . . . . . .  ٖٕٙ، البحتري ٗ٘( دٌوانه: ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .5ٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .ٕٗٙ/ٌٔون: ( أنظر: النكت والعٔ)



٘ٓ5 

 

ٌْنَا إِْصراً {]البمرة:   [، "" أي وال تكلفنا بالتكالٌؾ الشالة التً نعجز 2ٕ٘لوله تعالى:} َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَ
 .(ٔ)عنها"

 .(ٕ)ستطٌع المٌام به"لال الواحدي: " أي: عهدا ومٌثالا ال نطٌمه وال ن  
 .(ٖ)لال ابن كثٌر: أي:" ال تكلّفنا من األعمال الشالة وإن أطمناها"  
 .(ٗ)لال البؽوي:" أي عهدا ثمٌبل ومٌثالا، ال نستطٌع المٌام به، فتعذبنا بنمضه وتركه"  
الى؛ ألن هذا من لال ابن عثٌمٌن:" وكرر النداء تبركاً بهذا االسم الكرٌم، وتعطفاً على هللا سبحانه وتع  

 .(٘)هو الشًء الثمٌل الذي ٌثمل على اإلنسان من التكالٌؾ، أو العموبات"« اإلصر»أسباب إجابة الدعاء؛ و 
 .(ٙ)[، أي: "كما كلفت بها من لبلنا من األمم"2ٕ٘لوله تعالى:}َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلنَا{]البمرة:  
 .(5)الٌهود، والنصارى، وؼٌرهم"لال ابن عثٌمٌن:" أي   
 .(2)لال مماتل:" كما حملته على الٌهود والنصارى فؤهلكتهم"  
لال البؽوي: "ٌعنً الٌهود ، فلم ٌموموا به فعذبتهم، ٌدل علٌه لوله تعالى : }وأخذتم على ذلكم   

 .(4)[، أي: عهدي"2ٔإصري{]آل عمران:
ة لبلنا من األؼبلل واآلصار التً كانت علٌهم ، التً لال ابن كثٌر:أي: " كما شرعته لؤلمم الماضٌ  

 .(ٓٔ)بعثَت نبٌَن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص نبً الرحمة بوضعه فً شرعه الذي أرسلته به ، من الدٌن الحنٌؾ السهل السمح"
على لال المرطبً:" وهو أنه حرم علٌهم الطٌبات بظلمهم ، وكانوا إذا أذنبوا باللٌل وجدوا ذلن مكتوبا   

بابهم ، وكانت الصلوات علٌهم خمسٌن ، فخفؾ هللا عن هذه األمة وحط عنهم بعد ما فرض خمسٌن 
لال البؽوي: و" ٌدل علٌه لوله تعالى : }وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً كانت 

 .(ٕٔ)["5٘ٔعلٌهم{]األعراؾ:
. وروي (ٖٔ)ال: وال أحمل علٌكم"روي " عن ابن عباس، فً لول هللا: }وال تحمل علٌنا إصرا{،  ل  

 ، مثل ذلن.(٘ٔ)، و سعٌد بن جبٌر(ٗٔ)أبً هرٌرة
لال ابن سٌرٌن: "لال أبو هرٌرة، البن عباس: ما علٌنا من حرج أن نزنً أو نسرق؟ لال: بلى. ولكن 

 .(ٔ)اإلصر الذي على بنً إسرابٌل، وضع عنكم"
أذنب، لٌل له: توبتن أن تمتل نفسن، فٌمتل نفسه ولال الفضٌل:" كان الرجل من بنً إسرابٌل، إذا 

 .(ٔ)فوضعت اآلصار عن هذه األمة"

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٕ)
 .5ٖ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 . ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٕٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 4)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .54٘/ٕ(:ص4ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص44ٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .54٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘ٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٖٓٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
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 واختلفت عبارات السلؾ والمفسرٌن فً المراد بـ)اإلصر( فً اآلٌة على ألوال:  
، ومالن والزجاج وأبو (ٖ)وابن وهب (ٕ)أحدها: أنه الثِْمل والتشدٌد واألمر الؽلٌظ والعمل الشاق، لاله الربٌع

ة وابن لتٌبة والزمخشري والرازي وابن كثٌر والمرطبً والشوكانً وصدٌك خان، وهذا األصل فً عبٌد
 .(ٗ)معناه، لال الثعلبً :"واألصل فً هذا كله العمد واإلحكام، وٌمال للشًء الذي تعمد به األشٌاء: اإلصار"

، (4)،  وابن جرٌج(2)سدي، وال(5)ولتادة (ٙ)، ومجاهد(٘)الثانً: أنه العهد والمٌثاق، لاله ابن عباس
، وهذا (٘ٔ)والبؽوي (ٗٔ)، واختاره ابن جرٌر(ٖٔ)، ومماتل بن حٌان(ٕٔ)،  والحسن(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)والضحان

 تفسٌر بالبلزم.
. لال البؽوي:و" معناه اعصمنا من (ٙٔ)الثالث: أنه اإلثم والذنب الذي لٌس فٌه توبة وال كفارة، لاله ابن زٌد

 .(5ٔ)مثله"
 .(2ٔ)المراد بموله: }َوال تَْحِمْل َعلٌَنَا إْصًر{ أي: ال تمسخنا لردة وخنازٌر، لاله عطاءالرابع: أن 

 .(4ٔ)وهذان األخٌران نتٌجة لعدم المٌام باألمر الثمٌل الذي واثموا على المٌام به 
 وهذه األلوال ترجع إلى معنى واحد، لال النحاس بعد ذكره ألؼلبها: "وهذه األلوال ترجع إلى معنى 

واحد، أي: ال تؤخذ عهدنا بما ال نموم به إال بثمل، أي: ال تحمل علٌنا إثم العهد كما لال تعالى: }َوأََخْذتُْم َعلَى 
 .(ٕٓ)[، وما أمروا به فهو بمنزلة ما أخذ عهدهم به"2َٔذِلُكْم إِْصِري{ ]آل عمران: 

الرابط من ذمام أو لرابة أو عهد  ولال ابن عطٌة  بعد ذكره لهذه األلوال "واآلصرة فً اللؽة: األمر   
 . (ٔ)ونحوه، فهذه العبارات كلها تنحو نحوه"

                                                                                                                                                                                             
 .2ٓ٘/ٕ(:صٖٔٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص42ٖٓ، وابن أبً حاتم)2ٖٔ/ٙ(:صٖٕ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٕ)
 .2ٖٔ/ٙ(:صٕٗ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٘ٙٔ/ٕ، وفتح البٌان لصدٌك خان: ٓٙٗ/ٔ، ، وانظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٕٙٔ/ٔ( الكشؾ والبٌان: ٗ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص45ٖٓ، وابن أبً حاتم)5ٖٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ، و)ٖٙٔ/ٙ(:ص٘ٔ٘ٙالطبري: )(أنظر: تفسٌر ٘)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٗٔ٘ٙ(، و)ٖٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٙ)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: )5)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٙٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )2)
 .5ٖٔ-ٖٙٔ/ٙ(:ص5ٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )4)
 . ذكره دون سند.2ٓ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٖٔ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙ)(أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٙ(:ص4ٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٔٔ)
 . ذكره دون سند.2ٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 . ذكره دون سند.2ٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي:5ٔ)
 .5ٖٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )2ٔ)
، الكشؾ والبٌان ٖٕٔٔ-ٖٕٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم2ٖٔ-ٖ٘ٔ/ٙ(. انظر: جامع البٌان للطبري: 4ٔ)

، معانً المرآن ٓٓٔ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 2ٗ/ٔأ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 5ٕٔ/ٔأ وب، البسٌط للواحدي: ٕٙٔ/ٔللثعلبً: 
، معالم 5ٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٙ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖ٘-ٖٖٖ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: 5ٖٓ/ٔللزجاج: 

، 4ٖٖ-4ٕٖ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2٘ٔ/5لؽٌب للرازي: ، مفاتٌح ا2ٓٗ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 2ٖ٘/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
، الدر المصون ٖٕٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 4ٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖٗ/ٔالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 

 .٘ٙٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٓٙٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 42ٙ/ٔللسمٌن: 
 .ٖٖ٘/ٔالمرآن: ( معانً ٕٓ)
 .4ٖٗ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٔ)
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ْلنَا َما اَل َطالَةَ لَنَا بِِه{]البمرة:   [، " أي ال تحّملنا ما ال لدرة لنا علٌه من 2ٕٙلوله تعالى:} َربَّنَا َواَل تَُحّمِ
 .(ٔ)التكالٌؾ والببلء"

 .(ٕ)صابب والببلء ، ال تبتلٌنا بما ال لبل لنا به"لال ابن كثٌر:" أي : من التكلٌؾ والم  
 .(ٖ)لال الطبري: "ولولوا أًٌضا : ربنا ال تكلفنا من األعمال ما ال نطٌك المٌام به ، لثِمَل حمله علٌنا"  
 .(ٗ)لال الماسمً:" أي من بلٌات الدنٌا واآلخرة"  
 .(٘)الشرعٌة، والكونٌة"لال ابن عثٌمٌن: "أي ال لدرة لنا على تحمله من األمور   
لال المرطبً: أي" ال تثملنا من العمل ما ال نطٌك فتعذبنا ، وٌمال : ما تشك علٌنا ، ألنهم لو أمروا   

 .(ٙ)بخمسٌن صبلة لكانوا ٌطٌمون ذلن ولكنه ٌشك علٌهم وال ٌطٌمون اإلدامة علٌه"
ٌن من لبلنا نحو ما مر به بنو إسرابٌل لال الزجاج: ٌعنً " ال تحمل علٌنا أمرا ٌثمل كما حملته على الذ

ةً َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن  ٌَْكفُُر من لتل أنفسهم، أي ال تمتحنا بما ٌثمل. ]أٌضا[ نحو لوله: }َولَْواَل أَْن ٌَُكوَن النَّاُس أُمَّ
ٍة{ ]الزخرؾ :  ْحَمِن ِلبٌُُوتِِهْم ُسمُفًا ِمْن فِضَّ فهل ٌجوز  -حنة تثمل...فإن لال لابل [، والمعنى ال تمتحنا بمٖٖبِالرَّ

أن ٌحمل هللا أحدا ما ال ٌطٌك؟ لٌل له: إد أردت ما لٌس فً لدرته ألبتة فهذا محال، وإن أردت ما ٌثمل 
وٌخسؾ هللف عز وجل أن ٌفعل من ذلن ما أحب، ألن الذي كلفه بنً إسرابٌل من لتل أنفسهم ]ٌثمل[، وهذا 

 .(5)فلٌس المعنى لٌس فً لدرتً أن كلمه ولكن معناه فً اللؽة أنه ٌثمل علً" كمول المابل: ما أطٌك كبلم فبلن،
. لال ابن أبً حاتم: "وروى ابن عباس (2)روي "عن أبً هرٌرة: }وال تحملنا ما ال طالة لنا به{، لال:نعم"

 .(4)علٌكم" والضحان ودمحم بن كعب والسدي، لال: ٌمول هللا عز وجل: لد فعلت ولال سعٌد بن جبٌر: ال أحمله
ْلنَا َما اَل َطالَةَ لَنَا    ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً المراد بموله تعالى:} َربَّنَا َواَل تَُحّمِ

 [، على وجوه:2ٕٙبِِه{]البمرة:
، (ٔٔ)، وروي عن ابن زٌد(ٓٔ)أحدها: أنه ٌعنً: " ال تحملنا من األعمال ما ال نطٌك". لاله الضحان

 ، نحو ذلن.(ٗٔ)ولتادة ،(ٖٔ)، ومكحول(ٕٔ)والسدي
، (ٔ)الثانً: ولٌل: هو مسخ المردة والخنازٌر، أي: ال تجعلنا مثلهم لردة وخنازٌر. لاله مماتل بن حٌان

 .(ٕ)وابن جرٌج
 .(ٕ) . لاله سالم بن شابور(ٔ)الثالث: ولٌل: هو "الؽُْلمة"

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .2ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .5ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .2ٔ٘-2ٓ٘/ٕ(:صٖٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٔ٘/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم:4)
 .4ٖٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 ، ولفظه:" ال تفترض علٌنا من الّدٌن ما ال طالة لنا به فنعجز عنه".4ٖٔ/ٙ(:ص5ٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
كانت علٌهم من . ولفظه: "من التؽلٌظ واألؼبلل التً 2ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٓٔ، وابن أبً حاتم)4ٖٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)

 التحرٌم".
 . ولفظه:اإلنعاظ". أي: األمر الشدٌد.2ٔ٘/ٕ(:صٖٙٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
د به ، كما شّدد على من كان لبلكم".2ٖٔ/ٙ(:صٕ٘٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)  ، ولفظه:" تشدٌٌد ٌشّدِ
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٗٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 . ذكره دون سند.2ٔ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:4ٖٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙ( أنظر:تفسٌر الطبري)ٕ)



٘ٔٓ 

 

 .(٘). حكً ذلن عن مكحول(ٗ)، والؽلملة"(ٖ)الرابع: ولٌل: المراد: هو "الؽربة
 .(ٙ)والخامس: ولٌل: أنه الحب. لاله إبراهٌم

 .(5)والسادس: ولٌل أنه العشك. حكاه البؽوي عن دمحم بن عبد الوهاب
 . (2)السابع: ولٌل: هو شماتة األعداء

 .(4)الثامن: ولٌل : "هو الفرلة والمطٌعة. نعوذ باهلل منها"
علٌنا إصرا ولال فً هذه اآلٌة ال تحملنا خص لال الرازي: إذا لٌل" لم لال فً اآلٌة األولى ال تحمل   

 ذلن بالحمل وهذا بالتحمٌل.
فالجواب: أن الشاق ٌمكن حمله أما ما ال ٌكون ممدورا ال ٌمكن حمله، فالحاصل فٌما ال ٌطاق هو التحمٌل 
فمط أما الحمل فؽٌر ممكن وأما الشاق فالحمل والتحمٌل ٌمكنان فٌه، فلهذا السبب خص اآلٌة األخٌرة 

 .(ٓٔ)بالتحمٌل"
 .(ٔٔ)[، "أي تجاوز عما لصرنا فٌه من الواجبات"2ٕٙلوله تعالى:} َواْعُؾ َعنَّا{]البمرة:  
 .(ٕٔ)ولال ابن كثٌر:" أي : فٌما بٌننا وبٌنن مما تعلمه من تمصٌرنا وزللنا"  
 .(ٖٔ)لال البؽوي:" أي تجاوز واْمُح عنا ذنوبنا"  
 .(ٗٔ)شًء من أمرن مما أمرتنا به"لال ابن زٌد:" اعُؾ عنا إن لصرنا عن   
 .(٘ٔ)لال الواحدي:" أي: تجاوز عنا"  
 .(ٙٔ)لال الماسمً:" أي: تجاوز عن ذنوبنا وال تعالبنا"  
 .(5ٔ)ولال مماتل: "عافنا من ذلن"  
. وروي عن أبً (ٔ)وروي" عن ابن عباس، فً لول هللا تعالى: }واعؾ عنا{ لال: لد عفوت عنكم"  

 .(ٕ)وسعٌد بن جبٌر، نحو ذلن هرٌرة ودمحم بن كعب
 .(ٖ)[،" أي تجاوز عما الترفناه من السٌبات"2ٕٙلوله تعالى:} َواْؼِفْر لَنَا {]البمرة:  
 .(ٔ)لال الواحدي:" أي: استر ذنوبنا"  

                                                                                                                                                                                             
 [.2ٖ٘/ٔ( الؽلمة: ؼلٌان شهوة الموالعة من الرجل والمرأة.]انظر: تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .4ٖٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙ(أخرجه الطبري)ٕ)
 ( الؽربة: النزوح عن الوطن.ٖ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٘)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي:ٙ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: 5)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: 2)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 4)
 .ٖٕٔ/5( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٓٗٔ/ٙ(:صٖٔ٘ٙي)( أخرجه الطبرٗٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص4ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5ٔ)
 . 2ٔ٘/ٕ(:2ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 . 2ٔ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
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 .(ٕ)لال البؽوي:أي " استر علٌنا ذنوبنا وال تفضحنا"
 .(ٖ)عنه" لال ابن زٌد:" }واؼفر لنا{، إن انتهكنا شٌبًا مما نهٌتنا  
 .(ٗ)لال الطبري:" واستر علٌنا زلَّة إن أتٌناها فٌما بٌننا وبٌنن ، فبل تكشفها وال تفضحنا بإظهارها"  
 .(٘)لال ابن كثٌر: " أي: فٌما بٌننا وبٌن عبادن ، فبل تظهرهم على مساوٌنا وأعمالنا المبٌحة"  
 .(ٙ)لال الماسمً:" أي ؼّط على ذنوبنا واعؾ عنها"  
. وروي عن أبً هرٌرة (5)ن ابن عباس، فً لول هللا: }واؼفر لنا{، لال: لد ؼفرت لكم"روي"ع  

 .(2)وسعٌد بن جبٌر والسدي ومماتل بن حٌان، نحو ذلن
[،" أي تفضل علٌنا بالرحمة حتى ال نمع فً فعل محظور، أو فً 2ٕٙلوله تعالى:}َواْرَحْمنَا{]البمرة:  

 .(4)تهاون فً مؤمور"
 .(ٓٔ)الواحدي:" أي: تلطؾ بنا"لال   
   .(ٔٔ)لال الماسمً:" أي: تفّضل علٌنا بالرحمة مع كوننا ممّصرٌن مذنبٌن"  
 . (ٕٔ)لال البؽوي:" فإننا ال ننال العمل إال بطاعتن ، وال نترن معصٌتن إال برحمتن"  
أحد إال برحمتن  لال الطبري:" تؽمدنا منن برحمة تنجٌنا بها من عمابن ، فإنه لٌس بناج من عمابن  

 .(ٖٔ)إٌاه ُدون عمله ، ولٌست أعمالنا منجٌتنا إن أنت لم ترحمنا ، فوفمنا لما ٌرضٌن عنا"
ولال ابن زٌد لوله : " }وارحمنا{، لال ٌمول : ال ننال العمل بما أمرتنا به ، وال ترَن ما نهٌتنا عنه   

 .(ٗٔ)إال برحمتن. لال : ولم ٌنج أحٌد إال برحمتن"
كثٌر:" أي : فٌما ٌُْستَمبل ، فبل تولعنا بتوفٌمن فً ذنب آخر ، ولهذا لالوا : إن المذنب محتاج لال ابن   

إلى ثبلثة أشٌاء : أن ٌعفو هللا عنه فٌما بٌنه وبٌنه ، وأن ٌستره عن عباده فبل ٌفضحه به بٌنهم ، وأن ٌعصمه 
 .(٘ٔ)فبل ٌولعه فً نظٌره"

ا { من المسخ }َواْؼِفْر لَنَا{ من الخسؾ }َواْرَحْمنَا{ من المذؾ ، ولال المرطبً:" وٌمال : }َواْعُؾ َعنَّ   
 .(ٔ)ألن األمم الماضٌة بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسؾ وبعضهم المذؾ"

. وروي عن ابن عباس وعطاء (ٕ)وروي "عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: }وارحمنا{ لال: لد رحمتكم"  
 .(ٔ)سدي، نحو ذلنالخراسانً ومماتل بن حٌان وال

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٔٗٔ/ٙ(:ص ٕٖ٘ٙالطبري)( أخرجه ٖ)
 .ٓٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .2ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:4)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔالبؽوي: ( تفسٌر ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٙ(:صٖٖ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
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 .(ٕ)[، أي: أنت" ناصرنا وحافظنا وولٌنا"2ٕٙلوله تعالى:} أَْنَت َمْواَلنَا {]البمرة:  
 .(ٖ)لال الواحدي:" أي: ناصرنا والذي ٌلً علٌنا أمورنا""  
 .(ٗ)لال الطبري:" أنت َولٌُّنا بنصرن ، دون من َعادان وكفر بن"  
وناصرنا ، وعلٌن توكلنا ، وأنت المستعان ، وعلٌن التّكبلن ، وال لال ابن كثٌر:" أي : أنت ولٌنا   

 .(٘)حول وال لوة لنا إال بن"
 .(ٙ)لال المرطبً:" ٌعنً" ولٌنا وحافظنا"

 .(5)لال الماسمً:"أي: ولٌّنا وناصرنا"  
 .(2)لال ابن عثٌمٌن:" متولً أمورنا"  
 .(4)نا{، لال: نعم"وروي عن " أبً هرٌرة: فؤنزل هللا: }وارحمنا أنت موال  
لال الرازي: " وفً لوله أنت موالنا فابدة أخرى، وذلن أن هذه الكلمة تدل على نهاٌة الخضوع   

والتذلل واالعتراؾ بؤنه سبحانه هو المتولً لكل نعمة ٌصلون إلٌها، وهو المعطً لكل مكرمة ٌفوزون بها فبل 
ضله وإحسانه بمنزلة الطفل الذي ال تتم مصلحته إال جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فً كونهم متكلمٌن على ف

بتدبٌر لٌمه، والعبد الذي ال ٌنتظم شمل مهماته إال بإصبلح مواله، فهو سبحانه لٌوم السموات واألرض، 
والمابم بإصبلح مهمات الكل، وهو المتولً فً الحمٌمة للكل، على ما لال: نعم المولى ونعم النصٌر ]األنفال: 

[ ٗ[ أي ناصرهم، ولوله فإن هللا هو مواله ]التحرٌم: 5ٕ٘ه اآلٌة هللا ولً الذٌن آمنوا ]البمرة: [ ونظٌر هذٓٗ
 .(ٓٔ)[ "ٔٔأي ناصره، ولوله ذلن بؤن هللا مولى الذٌن آمنوا وأن الكافرٌن ال مولى لهم ]دمحم: 

 .(ٔٔ)عل لنا النصر علٌهم"[،" أي اج2ٕٙلوله تعالى:}فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{]البمرة:  
لال الواحدي:" فً إلامة الحجة علٌهم وفً ؼلبتنا إٌاهم، حتى ٌظهر دٌننا على الدٌن كله كما   
 .(ٕٔ)وعدتنا"
 .(ٖٔ)لال الماسمً:" فإّن من حك المولى أن ٌنصر عبده ومن ٌتولّى أمره على األعداء"  
فً مناظرتنا بالحجة معهم، وفً إعبلء دولة ولال الرازي: " أي انصرنا علٌهم فً محاربتنا معهم، و  

 .(ٔ)["ٖٖاإلسبلم على دولتهم على ما لال: لٌظهره على الدٌن كله ]التوبة: 
 .(ٕ)لال الطبري:" }فانصرنا{، ألنا حْزبن " على الموم الكافرٌن"  

                                                                                                                                                                                             
 .2ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٙي: ( تفسٌر الطبرٗ)
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 . 2ٕ٘/ٕ(:صٖٔٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)4)
 
 .ٕ٘ٔ/5( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔالمرآن: ، نمله عن الزجاج، انظر: معانً ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط:ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/5( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
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وعبدوا  لال ابن كثٌر: أي انصرنا على:" الذٌن جحدوا دٌنن ، وأنكروا وحدانٌتن ، ورسالة نبٌن ،  
 .(ٔ)ؼٌرن ، وأشركوا معن من عبادن ، فانصرنا علٌهم ، واجعل لنا العالبة علٌهم فً الدنٌا واآلخرة"

وروي " عن ابن عباس، فً لوله: }فانصرنا على الموم الكافرٌن{، لال: لد نصرتم على الموم   
 .(ٖ)و ذلن. وروي عن أبً هرٌرة وسعٌد بن جبٌر ودمحم بن كعب والضحان، نح(ٕ)الكافرٌن"

وروي عن معاذ أن معاذًا ، رضً هللا عنه ، كان إذا فرغ من هذه السورة:} فانصرنا على الموم   
 .(ٗ)الكافرٌن {، لال : آمٌن"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده، حٌث ال ٌكلفهم إال ما استطاعوه؛ ولو شاء أن  - ٔ

 لفعل.ٌكلفهم ما لم ٌستطٌعوا 
 فإذا لال لابل: كٌؾ ٌفعل وهم ال ٌستطٌعون؟ وما الفابدة بؤن ٌؤمرهم بشًء ال ٌستطٌعونه؟

فالجواب: أن الفابدة أنه لو كلفهم بما ال ٌستطٌعون، وعجزوا عالبهم على ذلن؛ وهذه لاعدة عظٌمة من 
 أصول الشرٌعة؛ ولها نظابر فً المرآن، وكذلن فً السنة.

ثبات الماعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهً: ال واجب مع العجز؛ وال محرم مع ومن فوابد اآلٌة: إ - ٕ
الضرورة ؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب االنتمال إلى بدله؛ فإن لم ٌكن له بدل سمط؛ وإن 

تمل إلى عجز عن بدله سمط؛ مثال ذلن: إذا عجز عن الطهارة بالماء سمط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لكن ٌن
 ً مثال ذلن: شخص محبوس مكبل ال ٌستطٌع أن ٌتوضؤ، وال أن ٌتٌمم:  -التٌمم؛ فإن عجز سمط التٌمم أٌضا

فإنه ٌصلً ببل وضوء، وال تٌمم؛ مثال آخر: رجل لتل نفساً معصومة خطؤً: فعلٌه أن ٌعتك رلبة؛ فإن لم ٌجد 
مثال ثالث: رجل جامع زوجته فً نهار  فعلٌه أن ٌصوم شهرٌن متتابعٌن؛ فإن لم ٌستطع سمطت الكفارة؛

رمضان: فعلٌه أن ٌعتك رلبة؛ فإن لم ٌجد فعلٌه صٌام شهرٌن؛ فإن لم ٌستطع فعلٌه إطعام ستٌن مسكٌناً؛ فإن 
 لم ٌجد فبل شًء علٌه.

ومثال سموط التحرٌم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل المٌتة بحٌث ال ٌجد ما ٌسد رممه سوى هذه 
 حل له أكلها؛ وهل له أن ٌشبع؛ أو ٌمتصر على ما تْبمى به حٌاته؟المٌتة: فإنه ٌ

والجواب: إن كان ٌرجو أن ٌجد حبلالً عن لرب فٌجب أن ٌمتصر على ما ٌسد رممه؛ وإن كان ال ٌرجو 
 خشٌة أن ال ٌجد حبلالً عن لرب. -وأن ٌحمل معه منها  -ذلن فله أن ٌشبع، وأن ٌتزود منها 

فإن لم تندفع فبل فابدة؛  -مكن االستؽناء عن هذا المحرم؛ وأن ضرورته تندفع به ومعنى الضرورة أنه ال ٌ
 مثال ذلن: رجل ظن أنه فً ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فؤراد أن ٌتناوله: فإنه ال ٌحل له ذلن لوجوه:

 األول: أن هللا حرمه؛ وال ٌمكن أن ٌكون ما حرمه شافٌاً لعباده، وال نافعاً لهم.
 لٌس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ ألنه لد ٌكون الشفاء فً ؼٌره، أو ٌشفى ببل دواء. الثانً: أنه

الثالث: أننا ال نعلم أن ٌحصل الشفاء فً تناوله؛ فكم من دواء حبلل تداوى به المرٌض ولم ٌنتفع به؛ 
؛ فهذه مع كونها (ٔ)«ٌعنً الموت -السام إنها شفاء من كل داء إال »ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الحبة السوداء: 

                                                           
 .5ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
. ولفظه:" : " }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه{ إلى لوله ٘ٗٔ/ٙ(:صٓٗ٘ٙ، والطبري)2ٕ٘/ٕ(:صٖٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)

: لد ؼفرت لكم، }ال ٌكلؾ هللا نفًسا إال وسعها{، إلى لوله :}ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{،، لال : ال أإاخذكم ،  : }ؼفرانن ربنا{، لال
نا{، }ربنا وال تحمل علٌنا إصًرا كما حملته على الذٌن من لبلنا{، لال : ال أحمل علٌكم، إلى لوله : }واعؾ عنا واؼفر لنا وارحمنا أنت موال

 ، لال : لد عفوت عنكم وؼفرت لكم ، ورحمتكم ، ونصُرتكم على الموم الكافرٌن". إلى آخر السورة
 .2ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .  ٙٗٔ/ٙ(:صٔٗ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
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شفاًء ال تمنع الموت؛ ولذلن لو اضطر إلى شرب خمر لدفع لممة ؼص بها جاز له ذلن، ألن الضرورة 
 محممة، واندفاعها بهذا الشرب محمك.

 وهما: الخبلصة اآلن: أخذنا من هذه اآلٌة الكرٌمة: } ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها { لاعدتٌن متفماً علٌهما؛
 ال واجب مع العجز . -أ 

 وال محرم مع الضرورة . -ب 
 ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ال ٌحمل وزر ؼٌره؛ لموله تعالى: } وعلٌها ما اكتسبت {. - ٖ

من سن فً اإلسبلم سنة سٌبة فعلٌه وزرها، ووزر من عمل »إذا لال لابل: ما تمولون فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ؟(ٔ)«بعده من ؼٌر أن ٌنمص من أوزارهم شًء بها من

فالجواب: أن هذا ال ٌرد؛ ألن الذي فعلها أوالً التدى الناس به؛ فكان التداإهم به من آثار فعله؛ ولما كان 
 هو المتسبِّب، وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له.

 نفسها إال وسعها {.ومنها: ٌسر الدٌن اإلسبلمً؛ لموله تعالى: } ال ٌكلؾ هللا  - ٗ
وٌتفرع على هذا أن ٌختلؾ الناس فٌما ٌلزمون به؛ فالمادر على المٌام فً الفرٌضة ٌلزمه المٌام؛ والعاجز 

وكذلن المادر على الجهاد ببدنه ٌلزمه الجهاد  عن المٌام ٌصلً لاعداً؛ والعاجز عن المعود ٌصلً على جنب؛
زمه؛ وكذلن المادر على الحج ببدنه وماله ٌلزمه أداء الحج ببدنه، ببدنه إذا كان الجهاد فرضاً؛ والعاجز ال ٌل

والعاجز عنه ببدنه عجزاً ال ٌرجى زواله المادر بماله ٌلزمه أن ٌنٌب من ٌحج عنه؛ والعاجز بماله وبدنه ال 
 ٌلزمه الحج.

له طالة محدودة ومن فوابد اآلٌة: أن لئلنسان طالة محدودة؛ لموله تعالى: } إال وسعها {؛ فاإلنسان  - ٘
 فً كل شًء: فً العلم، والفهم، والحفظ، فٌكلؾ بحسب طالته.

ومنها: أن لئلنسان ما كسب دون أن ٌنمص منه شًء، كما لال تعالى: }ومن ٌعمل من الصالحات  - ٙ
 [ .ٕٔٔوهو مإمن فبل ٌخاؾ ظلماً وال هضماً{ ]طه: 

ة ُؼْرم؛ وذلن مؤخوذ من لوله تعالى: } لها {، ومنها: أن األعمال الصالحة كسب؛ وأن األعمال السٌب - 5
 ظاهرة فً أنها ُؼرم؛ والبلم ظاهرة فً أنها كسب.« على»ومن لوله تعالى: } علٌها {؛ فإن 

ومنها: رحمة هللا سبحانه وتعالى بالخلك، حٌث علمهم دعاًء ٌدعونه به، واستجاب لهم إٌاه فً لوله  - 2
 أو أخطؤنا {.تعالى: } ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا 

التً بها الخلك،  -ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتوسل فً الدعاء بالوصؾ المناسب، مثل الربوبٌة  - 4
 « .ربِّ »، ومثل: « ربنا»والتدبٌر؛ ولهذا كان أكثر األدعٌة فً المرآن مصدرة بوصؾ الربوبٌة، مثل: 

} ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا {، فمال  ومنها: رفع المإاخذة بالنسٌان، والجهل؛ لموله تعالى: - ٓٔ
؛ وال ٌلزم من رفع المإاخذة سموط الطلب؛ فمن ترن الواجب نسٌاناً، أو جهبلً، وجب (ٕ)«لد فعلت»هللا تعالى: 

من نسً صبلة فلٌصلها إذا »صلوات هللا وسبلمه علٌه:  -علٌه لضاإه، ولم ٌسمط الطلب به؛ ولهذا لال النبً 
؛ فإنن لم تصلِّ »ولما صلى الرجل الذي ال ٌطمبن فً صبلته لال له: ؛ (ٖ)«ذكرها ؛ ولم ٌعذره (ٗ)«ارجع فصّلِ

                                                                                                                                                                                             
: 4ٕ، كتاب السبلم، باب 5ٓٓٔ؛ وأخرجه مسلم ص25ٙ٘: الحبة السوداء، حدٌث رلم 5، كتاب الطب، باب 25ٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٕٕ٘ٔ[ 22] 5ٙٙ٘لتداوي بالحبة السوداء، حدٌث رلم ا
 .5ٔٓٔ[ 4ٙ] ٖٕٔ٘: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة ... ، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الزكاة، باب 2ٖ2أخرجه مسلم ص (ٔ)
 .ٕٙٔ[ ٕٓٓ] ٖٖٓ، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النفس ... ، حدٌث رلم 5٘، كتاب اإلٌمان، باب 44ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)
، 52٘، وأخرجه مسلم ص45٘: من نسً صبلة فلٌصلها...، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب موالٌت الصبلة، باب 2ٗأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .2ٗٙ[ ٖٗٔ] ٙٙ٘ٔ: لضاء الصبلة الفابتة...، حدٌث رلم ٘٘كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 
، كتاب 5ٗٓ؛ وأخرجه مسلم ص5٘5ام والمؤموم...، حدٌث رلم : وجوب المراءة لئلم4٘، كتاب األذان، باب ٓٙأخرجه البخاري ص (ٗ)

 .45ٖ[ ٘ٗ] 22٘؛ وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة...، حدٌث رلم ٔٔالصبلة، باب 
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بالجهل مع أنه ال ٌحسن ؼٌر هذا؛ إذاً فعدم المإاخذة بالنسٌان، والجهل ال ٌسمط الطلب؛ وهذا فً المؤمورات 
ً فبل إثم علٌه، وال  كفارة؛ مثال ذلن: لو أكل وهو صابم ظاهر؛ أما المنهٌات فإن من فعلها جاهبلً، أو ناسٌا

ً فبل إثم علٌه؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  ؛ وكذلن لو أكل (٘)«من نسً وهو صابم فؤكل، أو شرب، فلٌتم صومه»ناسٌا
وهو صابم جاهبلً فإن صومه صحٌح سواء كان جاهبلً بالحكم، أو بالولت؛ ألن أسماء بنت أبً بكر لالت: 

؛ ولم ٌإمروا بالمضاء؛ ولكن لو فعل (ٙ)«ول هللا )ص( ٌوَم ؼٌم، ثم طلعت الشمسأفطرنا على عهد رس»
ً بتحرٌمه جاهبلً بما ٌترتب علٌه لم ٌسمط عنه اإلثم، وال ما ٌترتب على فعله؛ مثل أن ٌجامع  المحرم عالما

ً بالتحرٌم  ة: فإنه آثم، لكن ال ٌعلم أن علٌه الكفار -الصابم فً نهار رمضان وهو ٌجب علٌه الصوم عالما
ٌا رسول هللا، »وتجب علٌه الكفارة؛ لما فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رجبلً أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 

(؛ ألنه كان عالماً ٕ؛ فؤلزمه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالكفارة )(5)«هلكت لال: ما أهلكن؟ لال: ولعت على امرأتً وأنا صابم
 « .هلكت»لوله:  بالحكم بدلٌل

 ، فما الفابدة من عذره الجهل؟«لد ذكرتم أن المؤمور ال ٌسمط بالجهل والنسٌان»فإن لال لابل: 
فالجواب: أن الفابدة عدم المإاخذة؛ ألنه لو فعل المؤمور على وجه محرم ٌعلم به لكان آثماً؛ ألنه 

 به إلى هللا.كالمستهزئ باهلل عز وجل وآٌاته، حٌث ٌعلم أن هذا محرم، فٌتمرب 
ً إال وسعها {؛  - ٔٔ ومن فوابد اآلٌة: أن فعل اإلنسان والع باختٌاره؛ لموله تعالى: } ال ٌكلؾ هللا نفسا

؛ وبٌان مذهبهم، والرد علٌهم «إنه ال اختٌار للعبد فٌما فعل»فٌكون فٌها رد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: 
 بالتفصٌل مذكور فً كتب العمابد.

النسٌان وارد على البشر؛ والخطؤ وارد على البشر؛ وجهه: لوله تعالى: } ربنا ال تإاخذنا ومنها: أن  - ٕٔ
؛ وهذا إلرار من هللا سبحانه وتعالى على ولوع النسٌان، (ٔ)«لد فعلت»إن نسٌنا أو أخطؤنا {، فمال هللا تعالى: 

 والخطؤ من البشر.
 عل البشر ٌنسى، وٌخطا؟فإذا لال لابل: ما الحكمة من أن هللا سبحانه وتعالى ٌج

فالجواب: لٌتبٌن لئلنسان ضعفه، ولصوره: ضعفه فً اإلدران، وضعفه فً اإلبماء، وفً كل حال؛ 
ولٌتبٌن بذلن فضل هللا علٌه بالعلم، والذاكرة، وما أشبه ذلن؛ ولٌعرؾ اإلنسان افتماره إلى هللا عز وجل فً 

رب علمنً ما جهلت، وذكرنً ما »عز وجل، فٌمول:  دعابه فً رفع النسٌان، والجهل عنه؛ فٌلجؤ إلى هللا
 ، وما أشبه ذلن.«نسٌت

ومن فوابد اآلٌة: امتنان هللا على هذه األمة برفع اآلصار التً حملها َمْن لبلنا؛ لموله تعالى: } ربنا  - ٖٔ
 .(ٕ)«لد فعلت»وال تحمل علٌنا إصراً كما حملته على الذٌن من لبلنا {، فمال هللا تعالى: 

ومنها: أن من كان لبلنا مكلفون بؤعظم مما كلفنا به؛ لموله تعالى: } ربنا وال تحمل علٌنا إصراً كما  - ٗٔ
حملته على الذٌن من لبلنا {؛ مثال ذلن: لٌل لبنً إسرابٌل الذٌن عبدوا العجل: لن تمبل توبتكم حتى تمتلوا 

ظلمة، وأن ٌؤخذ كل واحد منهم سكٌناً، أو أي ٌمتل بعضكم بعضاً؛ لٌل: أنهم أمروا أن ٌكونوا فً  -أنفسكم 
خنجراً، وأن ٌطعن من أمامه سواء كان ابنه، أو أباه، أو عمه، أو أخاه، أو ؼٌرهم؛ وهذا ال شن تكلٌؾ عظٌم، 

حتى فً الشرن: }والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلهاً آخر وال ٌمتلون النفس التً  -وعبء ثمٌل؛ أما نحن فمٌل لنا 
حك وال ٌزنون ومن ٌفعل ذلن ٌلك أثاماً * ٌضاعؾ له العذاب ٌوم المٌامة وٌخلد فٌها مهاناً * إال حرم هللا إال بال

 [ .5ٓ - 2ٙمن تاب وآمن وعمل عمبلً صالحاً فؤولبن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات{ ]الفرلان: 
                                                           

 .٘٘ٔٔ[ 5ٔٔ] 5ٖٔٙ: أكل الناسً وشربه وجماعه ال ٌفطر، حدٌث رلم ٖٖ، كتاب الصٌام، باب 2ٖٙأخرجه مسلم ص (٘)
 .4٘4ٔ: إذا أفطر فً رمضان ثم طلعت الشمس، حدٌث رلم ٙٗالصوم، باب ، كتاب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٙ)
 .4ٖٙٔ: إذا جامع فً رمضان ولم ٌكن له شًء...، حدٌث رلم ٖٓ، كتاب الصوم، باب ٔ٘ٔأخرجه البخاري ص (5)
 .ٕٙٔ[ ٕٓٓ] ٖٖٓ، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النفس ... ، حدٌث رلم 5٘، كتاب اإلٌمان، باب 44ٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .ٕٙٔ[ ٕٓٓ] ٖٖٓ، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النفس ... ، حدٌث رلم 5٘، كتاب اإلٌمان، باب 44ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)
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لُه ما ال طالة له به؛ ومن فوابد اآلٌة: أن ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسؤل هللا سبحانه وتعالى العافٌة، فبل ٌُحَ  - ٘ٔ ّمِ
ففٌه رد على الصوفٌة الذٌن لالوا: نحن ال نسؤل هللا تعالى أن ٌمٌنا ما ٌشك علٌنا؛ ألننا عبٌده؛ وإذا حصل لنا ما 

 ٌشك فإننا نصبر علٌه لنكسب أجراً.
فٌسؤل  ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان سإال هللا العفو؛ ألن اإلنسان ال ٌخلو من تمصٌر فً المؤمورات؛ - ٙٔ

هللا العفو عن تمصٌره؛ لموله تعالى: } واعؾ عنا {؛ وسإاُل هللا المؽفرة من ذنوبه التً فعلها؛ لموله تعالى: } 
 واؼفر لنا {؛ ألن اإلنسان إن لم ٌُؽفر له تراكمت علٌه الذنوب، ورانت على للبه، وربما توبمه، وتهلكه.

هللا أن ٌرحمه فً مستمبل أمره؛ فٌعفو عما مضى،  ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسؤل - 5ٔ
وٌؽفر؛ وٌرحم فً المستمبل؛ لموله تعالى: } وارحمنا {؛ وبه نعرؾ اختبلؾ هذه الكلمات الثبلث: طلب العفو 

أن هللا  -عن التفرٌط فً الطاعات؛ واالستؽفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فٌما ٌستمبله اإلنسان من زمنه 
 لما فٌه مصلحته.ٌرحمه، وٌوفمه 

ًّ له إال ربه؛ لموله تعالى: } أنت موالنا {؛ ووالٌة هللا نوعان: خاصة،  - 2ٔ ومنها: أن المإمن ال ول
وعامة؛ فالوالٌة الخاصة والٌة هللا للمإمنٌن، كموله تعالى: }هللا ولً الذٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى 

ًّ هللا الذي نزل الكتاب  [ ، ولوله تعالى: } وهللا5ٕ٘النور{ ]البمرة:  ولً المإمنٌن {، ولوله تعالى: }إن ول
[ ؛ والعامة: والٌته لكل أحد؛ فاهلل سبحانه وتعالى ولً لكل أحد بمعنى 4ٙٔوهو ٌتولى الصالحٌن{ ]األعراؾ: 

رون{ أنه ٌتولى جمٌع أمور الخلك؛ مثاله لوله تعالى: }ثم ردوا إلى هللا موالهم الحك وضل عنهم ما كانوا ٌفت
 [ .ٖٓ]ٌونس: 
ومن فوابد اآلٌة: التوسل إلى هللا تعالى فً الدعاء بما ٌمتضً اإلجابة؛ لموله تعالى: } أنت موالنا {  - 4ٔ

 بعد أن ذكر الدعاء فً لوله تعالى: } واعؾ عنا واؼفر لنا وارحمنا {.
الموم الكافرٌن؛ لموله ومنها: أنه ٌجب على اإلنسان اللجوء إلى هللا عز وجل فً النصرة على  - ٕٓ

تعالى: } فانصرنا على الموم الكافرٌن {؛ والنصر على الكافرٌن ٌكون بؤمرٌن: بالحجة، والبٌان؛ وكذلن 
بالسٌؾ، والسبلح؛ وأما السٌؾ، والسبلح فظاهر؛ وأما الحجة، والبٌان فمد ٌجتمع كافر، ومسلم، وٌتناظران فً 

مسلم ُخذل، وكان فً ذلن ُخذالن له، وللدٌن الذي هو علٌه؛ وهذا أمر من أمور العمٌدة فإن لم ٌنصر هللا ال
النوع من النصر ٌتعٌن فً المنافمٌن؛ ألن المنافك ال ٌجاَهد بالسٌؾ، والسبلح؛ ألنه ٌُظهر أنه معن؛ ولهذا لما 

 .(ٔ)«ال ٌتحدث الناس أن دمحماً ٌمتل أصحابه»استإذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً لتل المنافمٌن لال: 
وبعد ألول كما لال الرازي: "إلهً وسٌدي، كل ما طلبته وكتبته ما أردت به إال وجهن ومرضاتن،   

فإن أصبت فبتوفٌمن أصبت فالبله من هذا المكدي بفضلن وإن أخطؤت فتجاوز عنً بفضلن ورحمتن، ٌا من 
 .(ٔ)ال ٌبرمه إلحاح الملحٌن، وال ٌشؽله سإال السابلٌن"

فً تفسٌر هذه السورة، الحمد هلل رب العالمٌن، وصلى هللا على سٌدنا دمحم النبً  وهذا آخر الكبلم  
 وعلى آله وأصحابه وسلم.

 
------------------------------------------------------ 

ٌة بإذن هللا تعالى وبداٌته تفسٌر اآل السادسمن التفسٌر بحمد هللا تعالى، وٌلٌه المجلد  الخامسانتهى المجلد 
 ( من سورة آل عمران.ٔ)

 

                                                           
، وأخرجه مسلم 4ٓ٘ٗ: لوله تعالى: )سواء علٌهم استؽفرت لهم( اآلٌة، حدٌث رلم ٘ ، كتاب التفسٌر، بابٕٓٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .2ٕٗ٘[ ٖٙ] 2ٖ٘ٙ: نصر األخ ظالماً أو مظلوماً، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔص

 .ٕ٘ٔ/5( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)



٘ٔ5 

 

 
 
 
 
 

 
 

 الخامسفهرست المجلد 

 الصفحة الموضوع

}َواْلُمَطلَّمَاُت ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبََلثَةَ لُُروٍء َواَل ٌَِحلُّ لَُهنَّ أَْن ٌَْكتُْمَن َما َخلََك 
ِ َواْلٌَْوِم  ُ فًِ أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ ٌُْإِمنَّ بِاَّللَّ ِهنَّ فًِ َذِلَن َّللاَّ اآْلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحكُّ بَِرّدِ

ٌِْهنَّ َدَرَجةٌ  َجاِل َعلَ ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ َوِللّرِ إِْن أََراُدوا إِْصبَلًحا َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2َٕٕوَّللاَّ

 

تَاِن فَإِْمَساٌن  بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن َواَل ٌَِحلُّ لَُكْم أَْن }الطَّبَلُق َمرَّ
ِ فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ ٌُِمٌمَ  ٌْبًا إاِلَّ أَْن ٌََخافَا أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ ٌْتُُموُهنَّ َش ا آتَ ا تَؤُْخذُوا ِممَّ

ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه  ِ فبََل ُجنَاَح َعلَ ِ فبََل تَْعتَُدوَها َوَمْن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ
ِ فَؤُولَبَِن ُهُم الظَّاِلُموَن )  [4ٕٕ({ ]البمرة : 4ُٕٕحُدوَد َّللاَّ

 

ٌَْرهُ فَإِْن َطلَّمََها فبََل ُجنَاَح  }فَإِْن َطلَّمََها فبََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َؼ
ٌِْهَما ِ ٌُبٌَِّنَُها ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن  َعلَ ِ َوتِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ أَْن ٌَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ

 [ٖٕٓ({ ]البمرة : ٖٕٓ)

 

ُحوُهنَّ  }َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فَؤَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍؾ أَْو َسّرِ
ٍؾ َواَل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَُدوا َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن فَمَْد َظلََم نَْفَسهُ َواَل بَِمْعُرو

ٌُْكْم ِمَن اْلِكتَاِب  ٌُْكْم َوَما أَْنَزَل َعلَ ِ َعلَ ِ ُهُزًوا َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ َِّخذُوا آٌَاِت َّللاَّ تَت
ٍء َعِلٌٌم )َواْلِحْكَمِة ٌَِعُظُكْم بِِه َواتَّمُوا  ًْ َ بُِكّلِ َش َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ({ ]البمرة : َّٖٕٔللاَّ

ٕٖٔ] 

 

}َوإَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فَبَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فبََل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن ٌَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إَِذا 
ٌْنَُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َذِلَن ٌُوَعُظ بِِه َمْن  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر تََراَضْوا بَ َكاَن ِمْنُكْم ٌُْإِمُن بِاَّللَّ

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )  [ٕٖٕ({ ]البمرة : َٕٖٕذِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ

 

ٌِْن ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمَّ الرَّ  ٌِْن َكاِملَ َضاَعةَ }َواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَ
َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ ال تَُكلَُّؾ نَْفٌس إاِلَّ ُوْسعََها ال 
تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوال َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل َذِلَن فَإِْن أََراَدا 

ٌِْهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا فَِصاالً َعْن تََراٍض ِمنْ  ُهَما َوتََشاُوٍر فبَل ُجنَاَح َعلَ
 َ َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ٌْتُْم بِاْلَمْعُروِؾ َواتَّمُوا َّللاَّ ٌُْكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَ  أَْوالَدُكْم فبَل ُجنَاَح َعلَ

  [ٖٖٕبَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:

 

لَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر }َوا
 ُ ٌُْكْم فٌَِما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ َوَّللاَّ َوَعْشًرا فَإَِذا بَلَْؽَن أََجلَُهنَّ فبََل ُجنَاَح َعلَ

 [ٖٕٗ({ ]البمرة : ٖٕٗبَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )

 



٘ٔ2 

 

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فًِ أَْنفُِسُكْم  ٌُْكْم فٌَِما َعرَّ }َواَل ُجنَاَح َعلَ
ا إاِلَّ أَْن تَمُولُوا لَْواًل َمْعُروفًا  ُ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن اَل تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ َعِلَم َّللاَّ

َ ٌَْعلَُم َما فًِ َوالَ   تَْعِزُموا ُعْمَدةَ النَِّكاحِ َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم )  [ٖٕ٘({ ]البمرة : ٖٕ٘أَْنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 

ٌُْكْم إِْن َطلَّْمتُُم النَِّساءَ  َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِرٌَضةً  }اَل ُجنَاَح َعلَ
َوَمتِّعُوُهنَّ َعلَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْمتِِر لََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى 

 [ٖٕٙ({ ]البمرة : ٖٕٙاْلُمْحِسنٌَِن )

 

ُهنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما }َوإِْن َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّو
فََرْضتُْم إاِلَّ أَْن ٌَْعفُوَن أَْو ٌَْعفَُو الَِّذي بٌَِِدِه ُعْمَدةُ النَِّكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر ) ٌْنَُكْم إِنَّ َّللاَّ  [5ٖٕ({ ]البمرة : 5َٖٕواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَ

 

ِ لَانِتٌَِن ) بَلةِ اْلُوْسَطى َولُوُموا َّلِلَّ لََواِت َوالصَّ ({ 2ٖٕ}َحافُِظوا َعلَى الصَّ
 [2ٖٕ]البمرة : 

 

َ َكَما َعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا  }فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَانًا فَإَِذا أَِمْنتُْم فَاْذُكُروا َّللاَّ
 [4ٖٕ({ ]البمرة : 4ٖٕتَْعلَُموَن )

 

}َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل 
ٌُْكْم فًِ َما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍؾ  ٌَْر إِْخَراجٍ فَإِْن َخَرْجَن فبََل ُجنَاَح َعلَ َؼ

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )وَ   [ٕٓٗ({ ]البمرة : َّٕٓٗللاَّ

 

  [ٕٔٗ({ ]البمرة : ٕٔٗ}َوِلْلُمَطلَّمَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن )

ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن )   [ٕٕٗ({ ]البمرة : ٕٕٗ}َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

ُ }أَلَْم تََر إِلَى  الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌؾ َحذََر اْلَمْوِت فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ
َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْشُكُروَن  ُموتُوا ثُمَّ أَْحٌَاُهْم إِنَّ َّللاَّ

 [ٖٕٗ({ ]البمرة : ٖٕٗ)

 

 ِ َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )}َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ   [ٕٗٗ({ ]البمرة : ٕٗٗ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 ُ َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً َوَّللاَّ }َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
ٌِْه تُْرَجعُوَن )  [ٕ٘ٗ({ ]البمرة : ٌَْٕ٘ٗمبُِض َوٌَْبُسُط َوإِلَ

 

ٍ لَُهُم اْبعَْث  }أَلَْم تََر إِلَى ًّ اْلَمئَلِ ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ لَالُوا ِلنَبِ
ٌُْكُم اْلِمتَاُل أاَلَّ تُمَاتِلُوا لَالُو ٌْتُْم إِْن ُكتَِب َعلَ ِ لَاَل َهْل َعَس ا لَنَا َمِلًكا نُمَاتِْل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ٌِْهُم َوَما لَنَا أاَلَّ نُمَاتَِل فًِ َسبِ  ا ُكتَِب َعلَ ِ َولَْد أُْخِرْجنَا ِمْن ِدٌَاِرنَا َوأَْبنَابِنَا فَلَمَّ ٌِل َّللاَّ
ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن )  [ٕٙٗ({ ]البمرة : ٕٙٗاْلِمتَاُل تََولَّْوا إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم َوَّللاَّ

 

َ لَْد بَعََث لَُكْم طَ  الُوَت َمِلكاً لَالُوا أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ اْلُمْلُن }َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِنَّ َّللاَّ
ٌْكُْم  َ اْصَطفَاهُ َعلَ ٌْنَا َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ َولَْم ٌُْإَت َسعَةً ِمَن اْلَماِل لَاَل إِنَّ َّللاَّ َعلَ

ُ ٌُْإتًِ ُمْلَكهُ َمْن ٌَ  ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ َوَزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوَّللاَّ َشاُء َوَّللاَّ
 [5ٕٗ]البمرة:

 

}َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِنَّ آٌَةَ ُمْلِكِه أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم التَّابُوُت فٌِِه َسِكٌنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوبَِمٌَّةٌ 
ا تََرَن آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمبَلبَِكةُ إِنَّ فًِ َذِلَن آلَ  ٌَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ِممَّ

 [2ٕٗ({ ]البمرة : 2ُٕٗمْإِمنٌَِن )

 

ٌَْس  َ ُمْبتَِلٌُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَ ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد لَاَل إِنَّ َّللاَّ  }فَلَمَّ



٘ٔ4 

 

ِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ لَِلٌبًل ِمنًِّ َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمنًِّ إاِلَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بٌَِ 
ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ لَالُوا اَل َطالَةَ لَنَا اْلٌَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه  ِمْنُهْم فَلَمَّ

ِ َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة َؼلَبَْت فِبَةً كَ  ُ لَاَل الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َّللاَّ ِ َوَّللاَّ ثٌَِرةً بِإِْذِن َّللاَّ
ابِِرٌَن )  [4ٕٗ({ ]البمرة : 4َٕٗمَع الصَّ

ٌْنَا َصْبراً َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا  ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه لَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَ }َولَمَّ
 [َٕٓ٘واْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:

 

ا  ُ اْلُمْلَن َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ ِ َولَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ َّللاَّ }فََهَزُموُهْم بِإِْذِن َّللاَّ
َ ذُو فَْضٍل  ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت اأْلَْرُض َولَِكنَّ َّللاَّ ٌََشاُء َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ

 [ٕٔ٘{ ]البمرة : (َٕٔ٘علَى اْلعَالَِمٌَن )

 

ٌَْن بِاْلَحّكِ َوإِنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌن{(]البمرة: ِ نَتْلُوَها َعلَ   [ٕٕ٘}ِْلَن آٌَاُت َّللاَّ

ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم  ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ ُسُل فَضَّ }تِْلَن الرُّ
ٌْنَا ِعٌَسى اْبَن  ُ َما َدَرَجاٍت َوآتَ َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت َوأٌََّْدنَاهُ بُِروحِ اْلمُُدِس َولَْو َشاَء َّللاَّ

اْلتَتََل الَِّذٌَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت َولَِكِن اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن 
ُ َما اْلتَتَ  َ ٌَْفعَُل َما ٌُِرٌُد )َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َولَْو َشاَء َّللاَّ ({ ]البمرة : ٖٕ٘لُوا َولَِكنَّ َّللاَّ

ٕٖ٘] 

 

ٌٌْع فٌِِه َوال  ًَ ٌَْوٌم ال بَ ا َرَزْلنَاُكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِممَّ
 [ُٕٗ٘خلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاِلُموَن{ ]البمرة:

 

ًُّ اْلمٌَُّوُم ال تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم لَهُ َما فًِ السََّماَواِت  ُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح }َّللاَّ
ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم  ٌَْن أَ َوَما فًِ اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه ٌَْعلَُم َما بَ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوال َوال ٌُِحٌُطوَن بِ  ًْ َش
ًُّ اْلعَِظٌُم{ ]البمرة:  [ٌَُٕ٘٘إوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِل

 

ِ فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاُؼوِت  ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ َوٌُْإِمْن }ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة: ِ فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى ال اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ  [ٕٙ٘بِاَّللَّ

 

ًُّ الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذٌَن َكفَُروا  ُ َوِل }َّللاَّ
ٌُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم  أَْوِلٌَاُإُهُم الطَّاُؼوتُ 

 [5ٕ٘({ ]البمرة : 5ٕ٘فٌَِها َخاِلُدوَن )

 

 ًَ ُ اْلُمْلَن إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه أَْن آتَاهُ َّللاَّ
َ ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِس ِمَن الَِّذي ٌُ  ْحًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت لَاَل إِْبَراِهٌُم فَإِنَّ َّللاَّ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن  اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوَّللاَّ
 [2ٕ٘({ ]البمرة : 2ٕ٘)

 

ُ }أَْو َكالَّذِ  ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى ُعُروِشَها لَاَل أَنَّى ٌُْحًٌِ َهِذِه َّللاَّ ي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة َوِه
ُ ِمابَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ لَاَل َكْم لَبِثَْت لَاَل لَبِثُْت ٌَْوماً أَْو بَْعَض ٌَوْ  ٍم بَْعَد َمْوتَِها فَؤََماتَهُ َّللاَّ

فَاْنُظْر إِلَى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن لَْم ٌَتََسنَّْه َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرَن لَاَل بَْل لَبِثَْت ِمابَةَ َعاٍم 
ا تَبٌَََّن  ً فَلَمَّ ٌَْؾ نُْنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَْحما َوِلنَْجعَلََن آٌَةً ِللنَّاِس َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َك

ٍء لَ  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  [4ِٕ٘دٌٌر{ ]البمرة:لَهُ لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
 

 

ٌَْؾ تُْحًٌِ اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بَلَى َولَِكْن   }َإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ أَِرنًِ َك



ٕ٘ٓ 

 

ٌَْن ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكّلِ َجبٍَل  ٌِْر فَُصْرُهنَّ إِلَ ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمَن الطَّ
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة:  [ِٕٓٙمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ ٌَؤْتٌِنََن َسْعٌاً َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فًِ  }َمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة: ُكّلِ ُسْنبُلٍَة ِمابَةُ َحبَّةٍ  ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ  [َٕٔٙوَّللاَّ

 

ِ ثُمَّ اَل ٌُتْبِعُوَن َما أَْنفَمُوا َمنًّا َواَل أَذًى لَُهْم  }الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌِْهْم َواَل   [ٕٕٙ({ ]البمرة : ُٕٕٙهْم ٌَْحَزنُوَن )أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 

ًٌّ َحِلٌٌم ) ُ َؼنِ ٌٌْر ِمْن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ ({ ٖٕٙ}لَْوٌل َمْعُروٌؾ َوَمْؽِفَرةٌ َخ
 [ٖٕٙ]البمرة : 

 

ٌُْنِفُك َمالَهُ ِربَاَء }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدلَاتُِكْم بِاْلَمّنِ َواأْلََذى َكالَِّذي 
ٌِْه تَُراٌب فَؤََصابَهُ َوابٌِل  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَ النَّاِس َواَل ٌُْإِمُن بِاَّللَّ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌنَ  ا َكَسبُوا َوَّللاَّ ٍء ِممَّ ًْ  فَتََرَكهُ َصْلًدا اَل ٌَْمِدُروَن َعلَى َش
 [ٕٗٙ({ ]البمرة : ٕٗٙ)

 

ِ َوتَثْبٌِتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل  }َوَمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ
ُ بِ  ٌِْن فَإِْن لَْم ٌُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َوَّللاَّ َما َجنٍَّة بَِرْبَوةٍ أََصابََها َوابٌِل فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَ

 [ٕ٘ٙ({ ]البمرة : ٕ٘ٙتَْعَملُوَن بَِصٌٌر )

 

}أٌَََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر لَهُ 
ٌَّةٌ ُضعَفَاُء فَؤََصابََها إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر  فٌَِها ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُّرِ

ُ لَُكُم اآْلٌَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن )  [ٕٙٙ({ ]البمرة : ٕٙٙفَاْحتََرلَْت َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن  }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ
ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنهُ تُْنِفمُوَن َولَْستُْم بِآِخِذٌِه إاِلَّ أَْن تُْؽِمُضوا فٌِِه اأْلَْرِض َواَل تَ  ٌَمَّ

ًٌّ َحِمٌٌد ) َ َؼنِ  [5ٕٙ({ ]البمرة : 5َٕٙواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 

ُ ٌَِعُدُكْم َمْؽِفَرةً  ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ ِمْنهُ َوفَْضبًل }الشَّ
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم )  [2ٕٙ({ ]البمرة : 2َٕٙوَّللاَّ

 

ًٌْرا َكثًٌِرا َوَما ٌَذَّكَُّر  ًَ َخ }ٌُْإتًِ اْلِحْكَمةَ َمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْإَت اْلِحْكَمةَ فَمَْد أُوتِ
 [4ٕٙ({ ]البمرة : 4ٕٙإِالَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب )

 

َ ٌَْعلَُمهُ َوَما }َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَ    فَمٍَة أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَإِنَّ َّللاَّ
 [5ٕٓ({ ]البمرة : 5ِٕٓللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر )

 

ٌٌْر لَُكْم  ًَ َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخ ا ِه َدلَاِت فَنِِعمَّ }إِْن تُْبُدوا الصَّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )َوٌَُكفُِّر َعْنُكْم   [5ٕٔ({ ]البمرة : 5ِٕٔمْن َسٌِّبَاتُِكْم َوَّللاَّ

 

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوَما تُْنِفمُوا ِمْن     ٌَْن ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْس َعلَ }لَ
ِ َوَما تُنْ  ٌٍْر فؤَِلَْنفُِسُكْم َوَما تُْنِفمُوَن إاِلَّ اْبتِؽَاَء َوْجِه َّللاَّ ٌُْكْم َخ ٌٍْر ٌَُوؾَّ إِلَ ِفمُوا ِمْن َخ

 [5ٕٕ({ ]البمرة : 5َٕٕوأَْنتُْم اَل تُْظلَُموَن )

 

ِ اَل ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربًا فًِ اأْلَْرِض  }ِلْلفُمََراِء الَِّذٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌَماُهْم اَل ٌَْسؤَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا َوَما ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْؼنٌَِاَء ِمَن التَّعَفُِّؾ تَْعِرفُُهْم بِسِ 
َ بِِه َعِلٌٌم ) ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ  [5ٖٕ({ ]البمرة : 5ٖٕتُْنِفمُوا ِمْن َخ

 

ا َوَعبَلنٌَِةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم  ٌِْل َوالنََّهاِر ِسرًّ }الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن )َواَل خَ   [5ٕٗ({ ]البمرة : 5ْٕٗوٌؾ َعلَ

 



ٕ٘ٔ 

 

ٌَْطاُن ِمَن  بَا اَل ٌَمُوُموَن إاِلَّ َكَما ٌَمُوُم الَِّذي ٌَتََخبَُّطهُ الشَّ }الَِّذٌَن ٌَؤُْكلُوَن الّرِ
بَا َوأََحلَّ  ٌُْع ِمثُْل الّرِ بَا فََمْن َجاَءهُ اْلَمّسِ َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا إِنََّما اْلبَ َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ ُ اْلبَ َّللاَّ

ِ َوَمْن َعاَد فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب  َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََؾ َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ
 [5ٕ٘({ ]البمرة : 5ٕ٘النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )

 

بَا َوٌُْربِ  ُ الّرِ ُ ال ٌُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثٌٍِم{ ]البمرة: }ٌَْمَحُك َّللاَّ َدلَاِت َوَّللاَّ ً الصَّ
ٕ5ٙ] 

 

َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ اِلَحاِت َوأَلَاُموا الصَّ }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن )  [55ٕ{ ]البمرة : (55ِٕعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 

با إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{  ًَ ِمَن الّرِ َ َوَذُروا َما بَِم }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ
 [52ٕ]البمرة:

 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُإوُس  أَْمَواِلُكْم }فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ
 [54ٕال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُموَن{ ]البمرة:

 

ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم  ٌَْسَرةٍ َوأَْن تََصدَّلُوا َخ }َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َم
 [2ٕٓتَْعلَُموَن{ ]البمرة:

 

ِ ثُمَّ  تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال }َواتَّمُوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ
 [2ٌُْٕٔظلَُموَن{ ]البمرة:

 

ٌْنَُكْم  ٌٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُبُوهُ َوْلٌَْكتُْب بَ }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إَِذا تََداٌَْنتُْم بَِد
ٌِْه َكاتٌِب بِاْلعَْدِل َواَل ٌَؤَْب َكاتٌِب أَْن ٌَْكتَُب َكَما  ُ فَْلٌَْكتُْب َوْلٌُْمِلِل الَِّذي َعلَ َعلََّمهُ َّللاَّ

ٌِْه اْلَحكُّ َسِفًٌها أَْو  ٌْبًا فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَ َ َربَّهُ َواَل ٌَْبَخْس ِمْنهُ َش اْلَحكُّ َوْلٌَتَِّك َّللاَّ
ٌِْن ِمْن َضِعٌفًا أَْو اَل ٌَْستَِطٌُع أَْن ٌُِملَّ ُهَو فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِالْ  عَْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن  ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم ٌَُكونَا َرُجلَ
َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى َواَل ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َوالَ  تَْسؤَُموا  تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتَُذّكِ

ِ َوأَْلَوُم ِللشََّهاَدةِ َوأَْدنَى أَ  الَّ أَْن تَْكتُبُوهُ َصِؽًٌرا أَْو َكبًٌِرا إِلَى أََجِلِه َذِلُكْم أَْلَسُط ِعْنَد َّللاَّ
ٌُْكْم ُجنَاٌح أاَلَّ  ٌَْس َعلَ ٌْنَُكْم فَلَ تَْرتَابُوا إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌُرونََها بَ

ْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَاٌَْعتُْم َواَل ٌَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهٌٌد َوإِْن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق تَ 
ٍء َعِلٌٌم ) ًْ ُ بُِكّلِ َش ُ َوَّللاَّ َ َوٌُعَلُِّمُكُم َّللاَّ  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2ٕٕبُِكْم َواتَّمُوا َّللاَّ

 

لَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن َمْمبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم }َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر وَ 
َ َربَّهُ َواَل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن ٌَْكتُْمهَ  َِّك َّللاَّ ا بَْعًضا فَْلٌَُإّدِ الَِّذي اْإتُِمَن أََمانَتَهُ َوْلٌَت

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌمٌ   [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕ) فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ َوَّللاَّ

 

ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ  }َّلِلَّ
ٍء لَِدٌٌر  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ُب َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ ُ فٌََْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ ٌَُحاِسْبُكْم بِِه َّللاَّ

 [2ٕٗرة : ({ ]البم2ٕٗ)

 

ِ َوَمبَلبَِكتِِه  ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَ }آَمَن الرَّ
ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُؼْفَرانََن َربَّنَا  ُق بَ َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه اَل نُفَّرِ

ٌَْن اْلَمِص   [2ٕ٘({ ]البمرة : 2ٌُٕ٘ر )َوإِلَ

 

ٌَْها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ال  ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
ٌْنَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌَن  تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَ

 



ٕٕ٘ 

 

ْلنَا َما ال َطالَةَ لَنَا بِِه َواْعُؾ َعنَّا َواْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت  ِمْن لَْبِلنَا َربَّنَا َوال تَُحّمِ
 [2َٕٙمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:

 
 
 

 


